
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1255(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                           وزارة النقل واالت�ساالت

�ســـادر فـــي 2018/7/26 باإ�سـدار لئحـة تنظيـم  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/101 

مزاولـة اأعمـال معاينة وفحـ�ص الوحـدات البحريـة 

التـي ل ت�سملهـا املعاهـدات البحرية الدوليـة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة 

        وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/8/12 باإعــالن تعديل بع�ص مواد عقد تاأ�سي�ص 

�سركة مدنية للمحاماة .

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

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

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

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

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 22 ذو القعــدة 1439هـ                                                   املـوافـــــق 5 اأغ�سطــ�ص 2018م
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأول العربية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غال لتاأجري املعدات والنقل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للخدمات البحرية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى لتاأجري املعدات والنقل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأول خلدمات النفط �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني ال�سرق للمقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثريو�ص ال�سرق الأو�سط �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اليماين خلدمات البيـئة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التوا�سل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية امل�سرقة للم�ساريع الع�سرية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالإن�ساء والتعمري والأعمال �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن امل�ساريع الطبية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوران�ص الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وطالب للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلزل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مربط املغريات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو بلعرب اجلهوري للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاهية و�سريكتها للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلمي خلدمات التلميع والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنيان املتحدة لالإن�ساء والتعمري �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب م�سقط لل�سيارات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اجلوهر للم�ساريع احلديثة �ص.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي الزدجايل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة لل�سحن �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ص احلمراء للحلول الطاقة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة احلمادي التجارية �ص.م.م .
للتجارة  الهنائي  ونا�سر  اجلابري  اأحمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واأحمد القلم - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبيات املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر ال�سالم للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذرى �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دفائن اخلري للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار التوازن �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار 2000 �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفق اخلليج �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عدنان اجلابري للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمردة اخلليج املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن مرهون وابنته للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكيذا الدولية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيدعة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للخدمات اللوج�ستية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالدة ال�سحرية للتجارة م غرفة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمام م�سقط للخدمات �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قباء العاملية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهول �سيدة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيو�ص الغيث للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سهامة الوطنية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل عربي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم العرف للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق الع�سرية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جوهرة العا�سمة التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انطالقة النه�سة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنون م�سقط - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سنا�ص احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�سفى للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركــــة م�سبــــح بـــن حممــــد ومبــــارك بـــن ح�ســــن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواد خلدمات البرتول �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطي بو�سر للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جممع النورين للخدمات الطبية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عابر ال�سحراء للم�ساريع املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الظاهرة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سحار للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأجماد الوطن العاملية �ص.م.م .
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ال�سيباين  الت�سفـية ل�سركة عبدالر�سا بن نا�سر بن حممد  اأعمال  اإعالن عن بدء 
وولده - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطعي للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النقطة الذهبية املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك بن عبيد بن بخيت القريني واأولده - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سداقة العربية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة لالمتياز التجاري �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليا�سم املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تهامة املتحدة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سا�سة الف�سية - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي قريات للتجارة واملقاولت �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سيم املتحدة �ص.م.م . 
للتجارة  ال�ساعدي  بن حممد  م�سلم  اأبناء  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لتكنولوجيا النفط �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املليار للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات تطوير املكاتب �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سرياوي احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة العاملية احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سيالن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�ساب لل�سناعات املعدنية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزائن الفيا�ص للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فواني�ص ال�سيب للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل املدينة للتجارة �ص.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سرى للم�ساريع احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الرنج�ص �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريك للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منارة املجد ال�ساملة لالإعمار - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية اجلديدة للمقاولت �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حور�ص الوطنية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف اجلابري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الأبراج للر�ساقة والتجميل �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القارات اخلم�ص الدولية - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اخلليج الع�سرية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأثراء احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى القوافل العقارية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منازل م�سقط للبناء والتعمري �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستك�سف العلمي �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خليفة وح�سني للتجارة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلياة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر الفائ�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الأفق للم�ساريع الرائدة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر ودام للتجارة - ت�سامنية . 
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرفـي للتجارة �ص.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دامين�سن داتا �ص.م.م . 
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيوبون كون�سرتك�سن كمبني �ص.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني و�سباح للتجارة �ص.م.م . 
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأعرابي للتجارة �ص.م.م . 
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اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الق�ضيم املتكاملة - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احلائط املنيع �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النظرة امل�ضتقبلية للتجارة �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلر�ش الأزرق �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تالة العاملية لال�ضتثمار �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اخليزران احلديثة - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جند امللدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ند ال�ضبول للتجارة �ش.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأربيل للمنتجات الأ�ضمنتية - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدرع العربي املميز للتجارة - ت�ضامنية . 

اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خلفان بن �ضليمان بن عبداللـه املقبايل  انتهاء  اإعـالن عن 

و�ضريكه - ت�ضامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمد و�ضعيد اأبناء عبداللـه بن حمد املزيني 

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الق�ضور للعقارات وال�ضتثمار - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة را�ضد بن حممد بن �ضحي املقبايل و�ضريكه 

للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعلة املجد للتجارة - تو�ضية . 

اإعـالن عن انتهــــاء اأعمـــال الت�ضفـيـــة ل�ضركـــة �ضليمـــان بــن �ضعيــد الهنائــي و�ضركـــاه 

للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البينة الوطنية - ت�ضامنية . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تكنولوجيا الربجميات والت�ضغيل �ش.م.م . 
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 وزارة النقل واالت�صاالت
قــرار وزاري

 رقـــم 2018/101 
باإ�صـدار الئحـة تنظيـم مزاولـة اأعمـال معاينة وفحـ�ص

 الوحـدات البحريـة التـي ال ت�صملهـا املعاهـدات البحرية الدوليـة

ا�ستنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 
ال�سلطاين  ال�ســادر باملر�سوم  املياه الإقليميــة  واإلى قانــون تنظيـــم املالحـــة البحريــــة فـي 

رقم 81/98 ، 
واإلى لئحة ال�سالمة اخلا�سة بال�سفن ذات احلمولت ال�سغرية التي ل ت�سملها املعاهدات 
البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر بتطبيقها القرار 

الوزاري رقم 2013/223 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

التي ل ت�سملها  اأعمال معاينة وفح�س الوحدات البحرية  يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة 
املعاهدات البحرية الدولية ، باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيـــة

ت�سدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ اأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثالثـــة

يلغى كل مــــــا يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة

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

�صدر فـي : 12 مــن ذي القعـدة 1439هـ   
املوافــــق : 26 مــن يوليـــــــــــــو 2018م

د . اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي
                                                                        وزيــــــــر النقــــــــــل والت�ســـــــــالت
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الئحـة تنظيـم مزاولـة اأعمـال معاينـة وفحـ�ص

 الوحـدات البحريـة التـي ال ت�صملهـا املعاهـدات البحريـة الدوليـة

الف�صــل االأول 

تعريفــات واأحكــام عامــة 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هذه الالئحـــة يكــــون للكلمات والعبــارات الآتيــــة املعنـــى املبيـــن قريــن 
كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

1 - ال�صلطة البحرية : 
املديرية العامة لل�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت . 

2 - الوحدة البحرية : 
ال�سفـينـــة اأو القاطــــرة اأو غريهـــا مـــن الوحـــدات التـــي حتددهــا ال�سلطــة البحريــة ، 
والتي تقــل حمولتهــا الإجمالية عن )500( خم�سمائــة طـــن ، ول ت�سملهـــا املعاهـــدات 

البحرية الدولية . 
3 - الن�شاط : 

معاينة وفح�س الوحدة البحرية . 
4 - املن�صاأة : 

ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له مبمار�شة الن�شاط . 
5 - الرتخي�ص : 

املوافقة الكتابية ال�شادرة من ال�شلطة البحرية ملمار�شة املن�شاأة الن�شاط وفقا الأحكام 
هذه الالئحة . 

املــادة ) 2 (

ال يجوز مزاولة الن�شاط اإال بعد احل�شول على ترخي�ص بذلك وفقا الأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 3 (

تتولى ال�سلطة البحرية متابعة املن�ساآت والتحقق من التزامهـــا باأحكـــام هــذه الالئحـــة ، 
ولها فـي �شبيل ذلك االطالع على ال�شجالت ذات العالقة مبمار�شة الن�شــاط ، وعلى املن�شاأة 

تزويدها باملعلومات ، وامل�ستندات املطلوبة . 
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الف�صـــل الثانـــي
اإجـراءات الرتخيـ�ص

املــادة ) 4 (

يقدم طلب الرتخي�ص اإلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به امل�ستندات 
الآتية : 

ن�شخة من ال�شجل التج�ري حمدد به ن�ش�ط املن�ش�أة .   - 1
وجن�شي�تهم  ال�شرك�ء  اأ�شم�ء  به  مبني  املن�ش�أة  ت�أ�شي�س  عقد  من  م�شدقة  ن�شخة   - 2

ون�شبة م�ش�همة كل �شريك فـي راأ�س امل�ل . 
وثيقــة ت�أمـــني مب� يغطي امل�ش�ؤولية جت�ه الغيـــر الن�جمــة عــن اأخطــ�ء املرخـ�س لــه   - 3

اأو ت�بعيه التي حت�شل فـي اأثن�ء ت�أدية الن�ش�ط اأو ب�شببه . 
من�ذج ت�قيع�ت امل�ش�ؤولني عن الن�ش�ط .   - 4

وم�ؤهالتهم  �شه�داتهم  من  ن�شخة  وتقدمي   ، واملفت�شني  املع�ينني  ب�أ�شم�ء  ك�شف   - 5
وخرباتهم امل�ش�ر اإليه� فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 5 (

ي�شدر الرتخي�س ملدة )3( ثالث �شن�ات ، بعد �شداد الر�شم املقرر ، ومع�ينة مقر مم�ر�شة 
الن�ش�ط ، ويج�ز جتديد الرتخي�س ب�لإجراءات ذاته� ، على اأن يقدم طلب التجديد قبل 

الأ�شهر الثالثة ال�ش�بقة على انته�ء الرتخي�س . 
الف�صل الثالث

التنازل عن الرتخي�ص �اإلغا�ؤه
املــادة ) 6 (

يج�ز للمن�ش�أة اأن تتن�زل عن الرتخي�س ملن�ش�أة اأخرى ، �شريطة م� ي�أتي : 
1 - اأخذ م�افقة ال�شلطة البحرية امل�شبقة على التن�زل . 

2 - اأن تت�فــــر فـــي املن�شـــ�أة املتنـــ�زل لهــ� ك�فـــة ال�شـــروط ال�اجــب ت�افرهــ� للح�شــ�ل 
على الرتخي�ص . 

3 - �شداد الر�ش�م واملب�لغ امل�شتحقة على املن�ش�أة . 
4 - اأن يك�ن الرتخي�س �ش�ري املفع�ل عند التقدم بطلب التن�زل . 
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اخلا�شــة  التجهــيزات  نقــل  اإجراءات  اإمتام  الرتخي�ص  عـــن  املتنازلــة  املن�شــاأة  علــى  ويجـب 
بالن�شاط اإلى املن�شاأة املتنازل لها خالل مدة اأق�شاها )60( �ستون يوما من تاريخ موافقة 

ال�سلطة البحرية على التنازل . 
املــادة ) 7 (

يلغى الرتخي�س فـي اأي من احلالت الآتية : 
1 - بناء على طلب من املن�شاأة . 

2 - انتهاء �شريان ال�شجل التجاري للمن�شاأة ، اأو اإلغاوؤه . 
3 - ت�شفـية املن�شاأة . 

4 - التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة ال�شلطة البحرية . 
5 - بناء على تقييم ال�شلطة البحرية الأداء املن�شاأة . 

الف�صـل الرابـع
التزامـــات مـــالك املن�صــاأة 

املــادة ) 8 (
حالة  فـي  البحرية  ال�شلطة  من  امل�شبقة  املوافقة  على  احل�شول  املن�شاأة  مالك  على  يجب 
ملمار�شة  اأكرث من فرع  فـي فتح  الرغبة  اأو عند  الن�شاط  تغيري مقر ممار�شة  فـي  الرغبة 

الن�شاط ، اأو عند اإجراء اأي تعديل فـي كيان املن�شاأة القانوين . 

املــادة ) 9 (
اأيام عمل باأي  يجب على مالك املن�شاأة اإخطار ال�شلطة البحرية كتابة خالل )10( ع�سرة 

تعديالت تطراأ على املعاينني ، واملفت�سني ، و�سهاداتهم ، وموؤهالتهم . 

الف�صـــل اخلـــام�ص
التزامـــات املن�صـــاأة 

املــادة ) 10 (
تلتزم املن�شاأة عند تقدمي طلب الرتخي�ص مبا ياأتي : 

1 - اأن يكون لها مقر دائم فـي ال�شلطنة . 
2 - تقدمي قائمة باالأ�شعار التي تتقا�شاها عن كل خدمة من خدماتها اإلى ال�شلطة 

البحرية لعتمادها . 
اأجهزة القيا�ص  اإعادة معايرة من قبل �شركات متخ�ش�شة لكافة  3 - تقدمي �شهادات 

امل�شتخدمة فـي ممار�شة الن�شاط كل )6( �ستة اأ�سهر . 
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4 - و�شع الرتخي�ص فـي مكان بارز فـي املقر الرئي�شي للمن�شاأة ، وكذلك فـي كل فرع 
لها اإن وجد . 

5 - ا�شتخدام اأجهزة مطابقة للموا�شفات القيا�شية الدولية ، واملعايري املعتمدة دوليا 
فـي اأثناء ممار�شة الن�شاط . 

املعاينني  خا�شة   - العاملني  جلميع  م�شتمرة  وتاأهيلية  تدريبية  برامج  تنفـيذ   -  6
واملفت�شني - لدى املن�شاأة فـي ممار�شة الن�شاط . 

املــادة ) 11 (

تلتزم املن�شاأة عند ممار�شة الن�شاط مبا ياأتي : 
التحقق من توفــر مــعدات ال�شالمــة املطلوبــة للوحدة البحرية ، واأنهــا جمهــزة   - 1
ال�سالمــة اخلا�ســة  ، وذلك وفقـــا ملتطلبـــات لئحة  املطلوبـــة  بالأجهــزة واملعــدات 
بال�سفـن ذات احلمولت ال�سغيـــرة التـــي ل ت�سملها املعاهـــدات البحريـــة الدوليـــة 

فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليها . 
فـي الئحة  املن�شو�ص عليها  ال�شهادات  البحرية على  الوحدة  التاأكد من ح�شول   - 2
املعاهدات  ت�سملها  ل  التي  ال�سغرية  احلمولت  ذات  بال�سفن  اخلا�سة  ال�سالمة 

البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليها . 
اعتماد ا�شتمارة املعاينة بعد التوقيع عليها من قبل املعاين اأو املفت�ص .   - 3

اإ�شدار �شهادة �شالحية للوحدة البحرية .   - 4
عدم تكليف اأي معاين اأو مفت�ص مبعاينة اأو فح�ص الوحــدة البحرية ما مل يكن   - 5

ا�سمه معتمدا من ال�سلطة البحرية . 
6 - تقدمي تقرير ن�شــف �شنوي عن ممار�شة الن�شـــاط اإلـــى ال�شلطـــة البحريـــة وفـــق 

النموذج املعتمد من قبلها . 
الف�صــل ال�صــاد�ص

اجلــزاءات االإداريــة
املــادة ) 12 (

تفر�س على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة غرامة اإدارية مقدارها )500( خم�سمائة 
ريال عماين ، وت�ساعف الغرامة عند تكرار املخالفة . 

 ويجوز لل�شلطة البحرية وقف الرتخي�س ملدة ل تقل عن )90( ت�سعني يوما ، اأو اإلغاوؤه . 
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ملحـــق
ب�شهــ�دات وم�ؤهــالت املع�ينـني واملفت�شــني فــي املن�شــ�أة 

 

الفئـــةال�شهـــ�دات وامل�ؤهـــالتم

جميع املعاينني واملفت�سني .�سهادة لياقة طبية .1

2

�سهادة ربان اأعايل البحار .   1

�سهادة كبري مهند�سني .   2

�سهـــادة �سابــط بحـــري اأول ، مـــع خبــــرة ال تقــــل    3

عن )1( �سنة واحدة على منت ال�سفن .

�سهـــادة مهنـــد�س بحــري ثـــان ، مـــع خربة ال تقــــل    4

عن )1( �سنة واحدة على منت ال�سفن .

�سهادة بكالوريو�س فـي علوم الهند�سة امليكانيكية ،    5

مع خربة ال تقل عن )3( ثالث �سنوات .

البحرية    6 الهند�سة  فـي  علوم  بكالوريو�س  �سهادة 

)هند�ســـــــة بنــــــاء ال�سفــــــــن( ، مــــع خبــــــرة ال تقــــــل 

عن )3( ثالث �سنوات .

�سهـــادة �سابـــط بحــري ثـــان ، مـــع خبــــرة ال تقـــل    7

عن )1( �سنة واحدة على منت الوحدة البحرية . 

تقل    8 ال  ، مع خربة  ثالث  بحري  مهند�س  �سهادة 

عن )1( �سنـة واحدة على منت �سفن ذات حمرك ، 

ال تقل �سعة طاقته عن )1511( األـــف وخم�سمائـة 

واأحد ع�سر كيلو وات .

يجب اأن تتوافر
 اإحدى هذه ال�سهادات 

واخلربات اأو املوؤهالت فـي 
جميع املعاينني واملفت�سني . 
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1255(

وزارة العــــدل
قــــرار لـجنة قبــول املحاميــن

رقم 2018/8/12
باإعــالن تعديـل بعـ�س مـواد عقـد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،

 / �سركــة  تاأ�سيـــ�س  باملوافقة على  رقـــــم 2016/5/14  املحاميــــن  قبــــول  قــــرار جلنـــــة  واإلـى 

هــــــالل الرواحـــــي ومـاجـــــــد الرا�ســـــدي و�سريكهــــــم للمحامـــــاة واال�ست�ســـــارات القانونيــــــة 

) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/8 بتاريخ 2018/7/4 ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 
املـادة الأولـــــى 

جترى التعديـالت املرفقـــة علـــى عـقـد تاأ�سيـــ�س �سركـــة / هالل الرواحي وماجد الرا�سدي 

و�سريكهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( .

املـادة الثانيــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 10/20/ 1439هـ 
املوافـــــق :   4 / 7 / 2018م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                                 وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1255(

تعديــل عقــــد تاأ�شيـــ�س
�شركة هالل الرواحي وماجد الرا�شــدي و�شريكهم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

اإنه فـي يوم االأحد املوافق 2018/7/1م اتفــق املحامون )ال�سركاء( املذكورون اأدناه علــى تعديل 
تاأ�سيــ�س �سركة / هالل الرواحي وماجد الرا�ســدي و�سريكهم للمحامـــاة واال�ست�ســـارات  عقد 
القانونية )�سركة مدنية للمحامـاة( ، والتي مت تاأ�سي�سها وفقا الأحكام قانون املحاماة ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 96/108 ، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�شادر ب�شاأن ال�شروط 

واالإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 

اأول : يعدل ن�س املـادة )1( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي :
يكون ا�سم ال�سركة / هالل الرواحي وماجد الرا�سدي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة( .
ثانيا : يعدل ن�س املـادة )3( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي : 

تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتني :

ثالثا : يعدل ن�س املـادة )6( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي : 
راأ�س مال ال�سركة )12.000 ر.ع( اثنا ع�سر األف ريال عماين مق�سم اإلى )12000( 
ح�ســـة بقيمـــة ا�سميـــة قدرهـــا ) 1 ( ريـــال عماين واحد للح�ســـة الواحــدة كاالآتي :

رابعا : يلغى البند )هـ( الوارد فـي املـادة )8( .
خام�شا : تبقى بقية بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل كما هي دون م�سا�س .

 توقيـــع ال�شركــــاء
1 - هالل بن حممد بن عبداللـه الرواحي                                   التوقيع
2 - ماجد بن نا�سر بن �سليمـان الرا�ســــدي                                  التوقيع

حمل الإقامــةاجلن�شيةال�شـــــمم

م�سقطعماينهالل بن حممد بن عبداللـه الرواحي1
م�سقطعماينماجد بن نا�سر بن �سليمان الرا�سـدي2

الن�شبة عدد احل�ش�س ا�شم ال�شريك م

٪50  6000 هالل بن حممد بن عبداللـه الرواحي 1
٪50  6000 ماجد بن نا�سر بن �سليمان الرا�سـدي 2
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(1255) 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

92443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 . á«◊G øLGhódG IQÉŒ

 á«æeÉ°†J - IóëàŸG ¢ûjô©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áj’ƒdG õcôe , ihõf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/1/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

99983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 . áàÄÑ©Jh …É°ûdG §∏N

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat50R.indd   1 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
100703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . á«æµ°S ÒZh á«æµ°S äGAÉ°ûfEG , áeÉY ä’hÉ≤e

 ä’hÉ≤ŸGh á«°Sóæ¡dG äGAÉ°ûfEÓd á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

104926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¬µjô°Th ‹ÉÑ≤ŸG ¬`∏dGóÑY øH ∞«°S øH õjõY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h 321 : Ü.Q 458 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50R.indd   2 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ∞jôdG •ƒ£N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

107599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«°SÉWô≤dG IQÉŒh ÚeÉ°SôdGh ÚWÉ£ÿG äÉeõ∏à°ùe ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 587 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50R.indd   3 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ìGôaC’G ä’É°Uh Qƒ°üb

 ájQÉéàdG á«gÉaôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

111764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 , á«FÉeh á«FÉHô¡c áfÉ«°U , ≥FGó◊G áfÉ«°U , äGô°û◊G áëaÉµe , ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG
 . ∞««µàdG áfÉ«°U

 ≥aGôŸG IQGOE’ ΩÉªàgG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2965 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50R.indd   4 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112038 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . É¡JÉ≤à°ûeh QƒªàdG ™«H

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG ÒÿG π«Ñ°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 412 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

113318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . OÉé°ùdG ™«H

 IQÉéà∏d IóëàŸG ô£e äÉNR á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50R.indd   5 8/1/18   11:43 AM

-25-



(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G AGô°†ÿG ÅWGƒ°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£eh »gÉ≤e

 IQÉéà∏d ÒÿG ≥Ø°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat50R.indd   6 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115537 : 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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 513 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG AGô°†ÿG êhôŸG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat50R.indd   7 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ≥jô◊G áëaÉµe äGó©eh äGhOCG ™«H

 Ω.Ω.¢T RÉ¨dGh áeÓ°ùdGh øeCÓd ájÉª◊G §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ≈¡≤eh º©£e

 Ω.Ω.¢T »bGôdG QÉë°U êôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

alamat50R.indd   8 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ìGôaCG áYÉb

 IQÉéà∏d …ôª©ŸG ”ÉN øH ¢ù«ªN øH ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ÖjQóJ

 Ω.Ω.¢T ¿Éjóæ°ùdG πJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat50R.indd   9 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∫ÉKCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

117580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ájQÉŒ äÉ©ª›

 Ω.Ω.¢T ºgÉcô°Th ΩG .∑ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 963 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50R.indd   10 8/1/18   11:43 AM
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ábÉ£∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG : 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

 

117835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 . AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 á«dhódG äGAÉ°ûfE’G ácô°T : 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
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . ≠jôØàdGh øë°ûdGh ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG

 Ω.Ω.¢T ¢SGOôŸG äÉcô°T áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . áYÉÑW

 Ω.Ω.¢T ¢SGOôŸG á©Ñ£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , π«°SôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 »ŸÉ©dG ¢†«HC’G ∑ÓŸG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118513 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ÒJGƒØdG π«°ü–

 Ω.Ω.¢T ™aódG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¢†«HC’G ¿ÉÑ∏dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á````FõéàdÉH ™```«ÑdG , π````«°ûdGh á````«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »````a á``FõéàdÉH ™```«ÑdG
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ô```Ø°ùdG ™````jRƒJh ¢ùHÓª∏d , ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ™«ÑdG , É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG

 IQÉéà∏d á«°Tƒ∏ÑdG iò°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¬```cGƒØdGh äGhGô```°†ÿGh ¬```cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a á`FõéàdÉH ™«ÑdG ádÉ≤ÑdG äÓfi
 ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh

 . áYƒæàŸG á«dõæŸG

 IQÉéà∏d áflÉ°ûdG áæWÉÑdG ÉjGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 ájQÉéàdG º«æªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . »∏NGódG º«ª°üàdG , AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 IQÉéà∏d ÒÿG äÉª°ùf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 IóëàŸG Qƒ°U á≤dÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . É¡JÉ≤à°ûeh äƒjõdG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 654 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
 

119539 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ¿ÉbÈdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ádÉ≤ÑdG äÓfi

 IQÉéà∏d …OÉÑdG ó«©°S øH »∏Y øH ¿GóªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«°VÉjQ ádÉ°U

 äÉµ∏ŸG ábÉfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG á«à°ùLƒ∏dG äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 869 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T QÉë°U Úé°ùchCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . á«fÉKh ≈dhCG á∏Môe »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ΩRGƒd ™«H , ΩÓbC’Gh á«ÑàµŸG äGhOC’G ™«H , äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H , Ö©∏dGh ÜÉ©dC’G ™«H
 , á«bQƒdGh á«Ñ°ûÿGh ájójó◊Gh á«fó©ŸG ≥jOÉæ°üdG ™«H , ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H , áWÉ«ÿG

 . á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H , á«YÉæ°üdG »∏◊G ™«H

 IQÉéà∏d á«YGóHE’G •ƒ«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 . ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊G ™æ°U

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG »bGôdG øØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 680 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 . (äGóæ°Sh º¡°SCG) á«dÉŸG ¥GQhC’Gh ∫GƒeC’G QÉªãà°SG

 á«æWƒdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . (äGóæ°Sh º¡°SCG) á«dÉŸG ¥GQhC’Gh ∫GƒeC’G QÉªãà°SG

 á«æWƒdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 . á«ë°üdG ájófC’G

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ≈`````````¡≤e

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫Oôª°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1960 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcôe

ábÉ°Tô∏d »ŸÉ©dG õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1564 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . Ëôc ¢ùjBGh ôFÉ°üYh ôLôHh äÉjƒ∏Mh äÉæé©e Ëó≤J

 IóFGôdG »`aGƒdG »HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »`aGƒdGh πeÉµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 . AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 IQÉéà∏d »FÉæ¡dG ájhGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«YGQR äGó©eh OGƒeh á«fGƒ«◊G ±ÓYC’G IQÉŒh äGó«ÑŸG , Ióª°SC’Gh QhòÑdG IQÉŒ

 IóYGƒdG ™jQÉ°ûª∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 989 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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102482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 Ëó≤J äÉeóNh ájôµØdG á«µ∏ŸÉH á°UÉÿG á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG É¡«`a ÉÃ á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG
 á``ZÉ«°Uh  AÉ``°ü≤à°S’Gh  åëÑdG  äÉeóN  É¡«`a  ÉÃ  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ∫É›  »`a  äGQÉ°ûà°S’G
 ï°ùØdGh AÉ¨dE’Gh ¢VGÎY’Gh π«é°ùàdGh AÉYO’Gh ´GójE’Gh á«fƒfÉ≤dG äGóæà°ùŸG äGOƒ°ùe
 ájôµØdG  á«µ∏ŸÉH  á≤∏©àŸG  PÉØfE’Gh  ójóéàdGh  É¡àfÉ«°Uh ¥ƒ≤◊G  ≈∏Y ®ÉØ◊Gh  ∫É£HE’Gh
 äGAGô```Hh á```jQÉéàdG äÉ```eÓ©dG ä’É`ch äÉeóN É¡«`a ÉÃ ájôµØdG á«µ∏ŸG ä’Éch äÉeóNh
 ∫ÉªYCÉH á≤∏©àŸG çÉëHC’Gh ∞dDƒŸG ¥ƒ≤Mh ¥É£ædG AÉª°SCGh á```«YÉæ°üdG êPÉª```ædGh ´Gô```àN’G
 äÉ°SGQódGh ≥````FÉ≤◊G »```°ü≤Jh á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G äÉ```eóNh á``jôµØdG á«µ∏ŸG ≈∏Y …ó©àdG

 . ájôµØdG á«µ∏ŸG ∫ƒ°UC’ á«ª«≤àdG
 

  (Qƒ°T ±hG) ∫.Ω.¢T äGQÉ°ûà°SÓd ‹OGôH âjGh Qó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …QÉ```éàdG ähô```«H §°Sh , ±É°ü```ŸG ´QÉ```°T , 3h 2• , OÓ÷G ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd , ähÒH , 11-5140:  Ü.¢U

2016/5/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

103947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 â«dGƒàdG AÉeh ô£©dG AÉeh Qƒ£©dG Gójó–h Qƒ£©dG äÉéàæeh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe
 º°ùé∏d ájô£©dG áÑWôŸG äÉNÉîÑdGh º°ù÷G äÉ°TÉ°TQh ∂«dóàdG äƒjRh ájô£©dG äƒjõdGh
 IóHõdGh º°ù÷G ¿ƒHÉ°Uh º``°ù÷G π°ùZ OGƒeh º°ù÷G º«©æJh ∑ôa OGƒeh º°ù÷G äGPGPQh
 OGƒŸGh º°ùé∏d Ió©ŸG ≥«MÉ°ùŸGh º°ù÷G (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZh º°ù÷G äÉÁôch º°ùé∏d Ió©ŸG
 ä’ƒ°ùZh øjó«dG äÉÁôch øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°S’G πLh ΩÉªëà°SÓd ™«bÉ≤Ø∏d IódƒŸG
 ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG QGôª°SE’ äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh øjó«dG (ø°Tƒd)
 ø````e á```jÉbƒ∏d á«Ñ£dG ÒZ äGô°†ëà°ùŸGh »JGòdG Iô°ûÑdG QGôª°SEG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°û∏d

 . ¢ùª°ûdG
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   ∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉjQƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , êQƒÑ°SódƒæjQ , …GƒcQÉH óàª«d 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2016/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

104483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóN Ò`aƒJ , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh , º«∏©àdG
 , âfÎfC’G ÈY ΩÉ≤J »àdG ÚÑYÓd IOó©àŸG ÜÉ©dC’G äÉeóN Ò`aƒJ , á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG
 É¡«`a É```Ã äÉeóÿG √òg áaÉµH á£ÑJôŸG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , á«∏°ùàdG äÉYÉb äÉeóN ô```«`aƒJ

 . á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √òg ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ

  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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105297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 äÉLÉLR , ΩGóîà°SÓd ó©ŸG èæØ°SC’Gh º°ùé∏d ó©ŸG èæØ°SC’G Gójó–h ΩÉªëà°S’G äÉéàæe
 AÓW ™°Vƒd »°TGôØdGh ÖLGƒ◊G »°TGôah ô©°ûdG »°TGôa , ìGób’Gh áZQÉa ´ÉÑJ »àdG √É«ŸG

 . π«ªéàdG ¢VGôZC’ »°TGôØdGh √ÉØ°ûdG

  ∂fG  âæ«ª‚Ée ófGôH RQƒà°S âjôµ«°S RÉjQƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , Æô```«HRódƒæjQ , …Gh ∑QÉ```H ó```àª«d Qƒ```a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

105298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 º```°ü©ŸG  ∫ƒ```M  §```HôJ  hCG  ≥```∏©J  »```àdG  øjOGõ``÷Gh  ó«dG  ÖFÉ≤M
 ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh ÉZƒ°ùdÉH á°UÉÿG QGƒ°ù°ùc’G ™£b πª◊ ä’Éª©à°S’G IOó©àŸG ÖFÉ≤◊Gh
 …OGƒædÉH á°UÉÿG ÖFÉ≤◊Gh á«°VÉjôdG ÖFÉ≤◊Gh ¥ƒ°ùàdG ÖFÉ≤Mh á«°TÉª≤dG ÖFÉ≤◊Gh

 . ¢VGôZC’G ™«ª÷ πª◊G ÖFÉ≤Mh á«°VÉjôdG

  ∂fG  âæ«ª‚Ée ófGôH RQƒà°S âjôµ«°S RÉjQƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , Æô```«HRódƒæjQ , …Gh ∑QÉ```H ó```àª«d Qƒ```a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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105300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 º°ù÷G øe »∏Ø°ùdG  Aõé```dG  á```°ùÑdCGh  º°ù÷G øe …ƒ∏©dG  Aõ÷G á°ùÑdCG  Gójó–h á°ùÑdC’G
 ¢ùHÓeh äGQGó```°üdGh ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷Gh ÒfÉæàdGh IÒ°ü≤dG πjhGô°ùdGh äÉfƒ∏£æÑdGh
 (äô°T  »J)  ºc  ∞°üædG  ¿É°ü```ª≤dGh  ¿É```°üª≤dGh  Qó``°üdG  äÓ```ªMh  äGRÉ```Ø≤dGh  á```MÉÑ°ùdG
 ™£bh á«fóÑdG á«ªëàdG ä’óHh ÚJÉ°ùØdGh á«`aƒ°üdG äGõæµdGh ΩÉªcCG ¿hO øe ¿É°üª≤dGh
 ÚbÉ°ùdG  Iƒ°ùµd  áaÉØ°ûdG  á≤«°†dG  áWÉ£ŸG  á°ùÑdC’Gh  á«WÉ£ŸG  á≤«°†dG  ájƒ∏©dG  ¢ùHÓŸG
 á°ùÑdC’Gh  ÚbÉ°ùdG  áÄaóàd  Ió©ŸG  á°ùÑdC’Gh  ÚbÉ°ùdG  Iƒ°ùµd  á≤«°†dG  áµ«ª°ùdG  á°ùÑdC’Gh
 á«WÉ£ŸG πjhGô°ùdGh AÉNÎ°SÓd á°ü°üîŸG á°ùÑdC’Gh áeõMC’Gh ÚYGQòdG áÄaóàd Ió©ŸG
 É```Zƒ«dG  π```jhGô°Sh  á```«∏NGódG  á°ùÑdC’Gh  á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªŸ  á°ü°üîŸG  ô°üÿG
 áÑLÉ◊G á°ùÑdC’Gh á«°VÉjôdG äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG Gójó–h ¢SCGôdG á°ùÑdCGh ÉZƒ«dG ¿É°üªbh
 ájòMC’Gh ±ÉØNC’Gh ∫OÉæ°üdGh ÜQGƒ÷G Gójó–h Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢SCGôdG á£HQCGh ¢ùª°û∏d

  . äÉeõ÷Gh á«°VÉjôdG

  ∂fG âæ«ª‚Ée ófGôH  RQƒà°S äôµ«°S RÉjQƒàµ«`a »`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , Æô```«HRódƒæjQ , …Gh ∑QÉ```H ó```àª«d Qƒ```a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2016/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

105301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ä’Éª©à°S’G IOó``©àŸG ÖFÉ≤◊Gh º°ü©ŸG ∫ƒM §HôJ hCG ≥∏©J »àdG øjOGõ÷Gh ó«dG ÖFÉ≤M
 ÖFÉ≤Mh á«°TÉª≤dG ÖFÉ≤◊Gh ô``¡¶dG Ö``FÉ≤Mh É```Zƒ°ùdÉH á°UÉÿG QGƒ°ù°ùc’G ™£b πª◊
 π```ª◊G  Ö```FÉ≤Mh á``«°VÉjôdG …OGƒædÉH á°UÉÿG ÖFÉ≤◊Gh á```«°VÉjôdG ÖFÉ≤◊Gh ¥ƒ°ùàdG

. ¢VGôZC’G ™«ª÷
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  ∂fG âæ«ª‚Ée ófGôH  RQƒà°S äôµ«°S RÉjQƒàµ«`a »`a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , Æô```«HRódƒæjQ , …Gh ∑QÉ```H ó```àª«d Qƒ```a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2016/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 á```«dƒëµdG  ô```«Z  äÉ``Hhô°ûŸG  øe  ÉgÒZh  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸG  (Ò©°ûdG  ÜGô°T)  IÒÑdG
 Ò°†ëàd iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùŸG äÉHhô°ûŸGh

. äÉHhô°ûŸG
  

  »æÑeƒc ’ƒc - Écƒc GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 30313 É«LQƒ«L , ÉàfÓJCG , GRÓH ’ƒc - Écƒc ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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107251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , Qƒ£©dG , √ÉØ°ûdG ™«ª∏J OGƒe , √ÉØ°ûdG º°ù∏H , ¢SÉ°SC’G á≤ÑW , Ú©dG êÉ«µe , OhóÿG ôªMCG

 . π«ªéàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG »°TGôØdG ∞«¶æJ äGhOCG , á``jô£©dG äƒ```jõdG
 

  óàjQƒHQƒµfEG ¢ùàfGõjôH ¢ùjQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60031 …ƒæ«dG , ÊQƒZ , äQƒc ¿ƒ°ùfGƒ°S 3800 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , Qƒ£©dG , √ÉØ°ûdG ™«ª∏J OGƒe , √ÉØ°ûdG º°ù∏H , ¢SÉ°SC’G á≤ÑW , Ú©dG êÉ«µe , OhóÿG ôªMCG
  . π«ªéàdG ¢VGôZC’ Ió©ŸG »°TGôØdG ∞«¶æJ äGhOCG , ájô£©dG äƒjõdG

  óàjQƒHQƒµfEG ¢ùàfGõjôH ¢ùjQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60031 …ƒæ«dG , ÊQƒZ , äQƒc ¿ƒ°ùfGƒ°S 3800 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d  §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q  858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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107335 : 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«ŸG  ,  (Ò©°ûdG  ÜGô°T)  IÒÑdG

. äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùŸG äÉHhô°ûŸG
 

  »æÑeƒc ’ƒc - Écƒc GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 30313 É«LQƒ«L , ÉàfÓJCG , GRÓH ’ƒc - Écƒc ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóNh êQÉÿG »`a ∑Ó¡à°SÓd ΩÉ©£dG OGóYEG äÉeóN (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸG äÉeóN
. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG

  
  ∂fG , õ¨æjh ó∏jGh ƒdÉaÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG , 55416 Éfƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e , OQÉØ«dƒH ÉfGôjGh 5500 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG
2017/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 IÒÑµdG  äÉfÓYE’Gh  äÉ°SGôµdGh  ájQÉÑNC’G  äGô°ûædGh  äÉfÓYE’G  Gójó–h áYƒÑ£ŸG  OGƒŸG
 ∫ÉéŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh Ö£dGh áë°üdG ä’É``› »```a äÉ```jGôdGh á«°SÉWô≤dGh

. Ê’ó«°üdG
 

  ÜQƒc ΩhO ófG ÜQÉ°T ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 08889 »°SôLƒ«f , ø°ûjÉà°S ¢ShÉ¡àjGh , ∞jGQO ∑Òe ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. Ê’ó«°üdG ∫ÉéŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh áë°üdG ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
  

  ÜQƒc ΩhO ófG ÜQÉ°T ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 08889 »°SôLƒ«f , ø°ûjÉà°S ¢ShÉ¡àjGh , ∞jGQO ∑Òe ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
      ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 39.indd   8 8/1/18   1:31 PM

-53-



(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 Iõ¡LCG  ,  ádÉ≤ædGh  á```jƒ∏ÿG  ∞```JGƒ¡dG  ,  á```«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  äGó©eh  Iõ¡LCG
 äÉYÉª°ùdG  ,  ∞JGƒ¡∏d  Ö∏Y ,  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ádƒªëŸG  á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G
 , á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊Gh ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G , ∞JGƒ¡∏d á«°SCGôdG
 äGhOCGh Iõ¡LCG , ¢ùÑ∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh ä’É°üJ’G Iõ¡LCG
 ä’É°üJÓd »Hƒ°SÉ◊G  OÉà©dG  ,  á«ªbôdG  á«`ØJÉ¡dG  äÉ«›ÈdGh äÉ°üæŸG  ,  äÉfÉ«ÑdG  ∫OÉÑJ
 »cÎ°ûe ∞jô©J äÉbÉ£H , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fÉ«ÑdG  äÉeƒ°SôdGh  á«`ØJÉ¡dG  äÉfôdG  äÉª¨f  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  Iõ¡LCG
 »`a áeóîà°ùŸG á«°ù«WÉæ¨ŸGh á«fhÎµdE’G ∞jô©àdG äÉbÉ£H , ádÉ≤ædGh ájƒ«∏ÿG ∞JGƒ¡∏d
 äÉ«›ôH πª°ûJh äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , äÉeóÿG AÉ≤d ™aódG
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«ªbôdG  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äÉ«Jƒ°üdG  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  äÉ≤«Ñ£àdG

 .iôNCG á«fhÎµdEG áµÑ°T hCG âfÎfE’G hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb øe IOhõŸG

  óàª«d èæjódƒg ∫Éfƒ°TÉfÎfEG Ωƒµ«∏«J »à«∏«Hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ OhQ ,  3085 : Ü.¢U , 1…Éc õeÉ¡µjh ,  6âjƒ°S ,  ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ

2017/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ∫É› »`a ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódG äÉeóN
 ádÉ≤ædG á«ªbôdG Iõ¡LC’Gh á«còdG ∞JGƒ¡dGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh ∞JGƒ¡dÉH á£ÑJôŸG áFõéàdG
 á«FÉHô¡µdG  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  äÉjQÉ£H øë°T Iõ¡LCGh á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh
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 √ò```g äÉ```≤ë∏eh á```«fhÎµdE’G ä’É°ü```J’G äÉµ```Ñ°Th Ö«°SGƒ◊Gh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh
 á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  äÉ≤ë∏eh  äGó©eh  Iõ¡LCGh  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  ∫ƒNódG  Ö∏Yh  äÉéàæŸG

 . á«µ∏°SÓdGh

  óàª«d èæjódƒg ∫Éfƒ°TÉfÎfEG Ωƒµ«∏«J »à«∏«Hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ OhQ ,  3085 : Ü.¢U , 1…Éc õeÉ¡µjh ,  6âjƒ°S ,  ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ

2017/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
      ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 
109223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 õ«¡Œ º≤WCG , á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG OGóeE’ Iõ¡LC’Gh äGó©ŸG

 , ∫hÉ```ÑŸG , √É«ŸG äGQhO , äÉaÉ£°ûdG , ¢VGƒMC’G , ¢†«MGôŸG , ΩÉªëà°S’G ¢VGƒMCG , äÉeÉª◊G
 ¢VGƒMC’ óYGƒ≤dG , √É«ŸG äGQhO óYÉ≤e , ¢†```«MGôŸÉH á```°UÉÿG ¢†```MôdG Iõ¡```LCGh äÉ```fGõN
 äGQƒ```°ü≤e , ¢ThódG IQƒ°ü≤e IóYÉb , ¢ThódG äÉeÉªM , á«fó©ŸG π°SÉ¨ŸG , π°SÉ¨ŸG , ∫É°ùàZ’G
 äÉeÉª°U ,  ¢ThódG  äÉeÉª``M äÉ```eÉª°U ,  ó«``dÉH  ΩÉª```ëà°SÓd ¢ThódG  º«```WGôN ,  ¢Thó```dG
 , ¢ThódG äÉ```eÉªM ¢ShDhQ , ¢Thó```dG äÉ```eÉª◊ º```µëàdG äÉ``eÉª°U , ¢ThódG äÉeÉª◊ §∏ÿG
  , √É``````«ŸG äGOGóeE’ á``°ü°üîŸG ÒHÉæ```°üdG , Ò```HÉæ°üdG , ¢Thó```dG äÉ```eÉª◊ á```fôŸG Ö```«HÉfC’G
 , ΩÉªëà°S’G ¢VGƒMCG ÒHÉæ°U , ¢VGƒMC’G ÒHÉæ°U , á«ë°üdG äGOGóeEÓd á°ü°üîŸG ÒHÉæ°üdG
 , á```«ë°üdG äGó```jóªàdG ø```e Aõ```éc äÉ``eÉª°üdG , ¢†```«MGôŸG , ¢Thó```dG äÉ```eÉªM ô```«HÉæ°U
 √É«ŸG ¢VGƒMCG , á«ë°üdG äGójóªàdG øe Aõéc §∏ÿG äÉeÉª°U , √É«ŸÉH ºµëàdG äÉeÉª°U

 . ÉgôcP ≥HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd ΩRGƒ∏dGh ™£≤dG , »FÉŸG ∂«dóà∏d ¢VGƒMC’Gh áeGhódG
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   óàª«d ≠fódƒg Éæ«e OQófÉà°S ∫ÉjójG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 π```ÑL , ô```jƒµ°S ¢ùàjÉª°ùjÉc , Îæ°S ∫É°Tôeƒc ∫Éfƒ°TÉfÎfG 8/10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉÑ°SCG , ¥QÉW
2017/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109352 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 »```∏NGO  ∂```∏°S  ¿hO  ø```e  Qó```°üdG  ä’É```ªMh  Qó°üdG  ä’ÉªM  Gójó–h  á«∏NGódG  ¢ùHÓŸG
 ¢ùHÓŸG , á≤«°†dG ÜGƒKC’Gh (IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S) ä’ƒ°ü«ª≤dGh á«∏NGódG πjhGô°ùdGh
 á«FÉ°ùŸG ¢ùHÓŸGh äÉeÉé«ÑdGh ΩƒædG ¿É°üªb Gójó–h ΩƒædG ¢ùHÓe , á«∏NGódG á«FÉ°ùædG
 á```«°VÉjôdG Qó````°üdG ä’É````ªM Gójó–h ácôë∏d á°ü°üîŸG ¢ù````HÓŸG , á````«FÉ°ùŸG ¿É°üª≤dGh
 »```àdG  Iô````«°ü≤dG  πjhGô°ùdGh á∏«≤ãdG  ¿É°üª≤dGh äGõæµdGh ¥ô©dG  ¢üà“ »àdG  πjhGô°ùdGh
 ,  ÉZƒ«dG  πjhGô°Sh äÉbÉª£dGh ¢SCGô∏d AÉ£¨H á∏«≤ãdG  ¿É°üª≤dGh äGõæµdGh ¥ô©dG  ¢üà“
 ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷G Gójó–h ∫õæŸG êQÉN AGóJQÓd á°ü°üîŸG ¢ùHÓŸG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe
 IÒ°ü≤dG  ÜQGƒ÷Gh  äÉYÉØ∏dG  Gójó–h á°ùÑdC’G  ,  ÚfPC’G  á«£ZCGh  äGRÉØ≤dGh  äGÎ°ùdGh
 ¿É°üª≤dGh äGRƒ∏ÑdGh ¿É°üª≤dGh ΩÉªcCG ¿hO øe ¿É°üª≤dGh (äÒ°T-»J) ºc ∞°üf ¿É°üªbh
 ¿É°üª≤dGh IÒ°ü≤dG õæ«÷G πjhGô°Sh õæ«÷G πjhGô°Sh ≥æ©dG ∫ƒM á£HôH ΩÉªcCG ¿hO øe
 äGõæµdGh ÒfÉæàdGh IÒ°ü≤dG πjhGô°ùdGh πjhGô°ùdGh ácƒÑëŸG ájƒ∏©dG ¢ùHÓŸGh ácƒÑëŸG
 ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸGh AÉNÎ°SÓd á°ü°üîŸG á°ùÑdC’Gh áeõMC’Gh ÜGƒKC’Gh á«`aƒ°üdG ¿É°üª≤dGh

 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG
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  ∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉj Qƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

    ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 (øj’-¿CG)  Iô```°TÉÑŸG  á```FõéàdÉH  ™```«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóNh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 ÖFÉ≤◊Gh  ájó∏÷G  äÉéàæŸGh  á```ª«ª◊G  á«∏NGódG  ¢ùHÓŸGh  ¢ùHÓŸG  ∫É›  »`a  É¡©«ªL
 ájÉæ©dG  äÉéàæeh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Ωó≤dG  á°ùÑdCGh  äGôgƒéŸGh  AÉjRC’G  äÉ≤ë∏eh

 . á«dõæŸG äÉéàæŸGh ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh Ú©dG á°ùÑdCGh äGQƒ£©dGh á«°üî°ûdG

   ∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉj Qƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
   ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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109354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 â«dGƒàdG AÉeh ô£©dG AÉeh Qƒ£©dG Gójó–h Qƒ£©dG äÉéàæeh á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe
 º«©æJh ∑ôa OGƒeh º°ù÷G äGPGPQh º°ùé∏d ájô£©dG áÑWôŸG äÉNÉîÑdGh º°ù÷G äÉ°TÉ°TQh
 ¿ƒHÉ°Uh º°ù÷G π°ùZ OGƒeh ΩÉªëà°S’G πLh ΩÉªëà°SÓd ™«bÉ≤Ø∏d IódƒŸG OGƒŸGh º°ù÷G
 ≥«MÉ°ùŸGh  º°ù÷G  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh  º°ù÷G  äÉÁôch  º°ùé∏d  Ió©ŸG  IóHõdGh  º°ù÷G
 ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , øjó«dG äÉÁôch øjó«dG (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZh º°ùé∏d Ió©ŸG
 êÉ«cÉeh OhóÿG ôªMCGh ¬LƒdG ≥«MÉ°ùeh ôaÉXC’G AÓWh Iôµ°ùŸGh πëµdGh ¿ƒ«©dG ∫ÓXh
 √ÉØ°ûdG ™ª∏eh √ÉØ°ûdG ïØf OGƒeh √ÉØ°ûdG º°SÓHh √ÉØ°ûdG AÓW , Üƒ«©dG »`aÉNh ¢SÉ°SC’G
 äGô°†ëà°ùeh √ÉØ°ûdG äÉÁôch √ÉØ°ûdG Oófih √ÉØ°ûdG AÓW âÑãeh √ÉØ°ûdG ™«ª∏J OGƒeh
 á£°ûæe äGô°†ëà°ùeh ∞«¶æàdG  πLh ∞«¶æàdG  äÉÁôch ¬LƒdG  äÉÁôch êÉ«cÉŸG  ádGREG
 OGƒeh √ÉØ°ûdG AÓWh ¿ƒ«©dG ∫ÓX øe áfƒµŸG êÉ«cÉŸÉH á°UÉÿG π«ªéàdG º≤WCG , ¬Lƒ∏d
 OhóÿG  ôªMCGh  Iôµ°ùŸGh  √ÉØ°ûdG  Oófih  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ  äGô°†ëà°ùeh  √ÉØ°ûdG  ™«ª∏J

 . ôaÉXC’G AÓWh

   ∂fEG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉj Qƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

¢VGô```ZCG  π```ªM  Ö``FÉ≤Mh  ¢VGôZC’G  πª◊  ä’Éª©à°S’G  IOó©àŸG  ÖFÉ≤◊Gh  ó«dG  ÖFÉ≤M 
ó«dÉH ádƒªëŸG IÒ¨°üdG øjOGõ÷Gh øjOGõ÷Gh ∞àµdG ÖFÉ≤Mh ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh ¥ƒ°ùàdG 
º```°ü©ŸG  ø```e  π```ª–  Ö```FÉ≤Mh  Iô¡°ùdÉH  á°UÉÿG  ó«dG  ÖFÉ≤Mh  ójÈdG  »YÉ°S  ÖFÉ≤Mh 
Ú```«°VÉjôdG Ö`````FÉ≤Mh ô````¡¶dG Ö```FÉ≤Mh ô```°üÿG Ö```FÉ≤Mh á````«°TÉª≤dG á©àeC’G Ö``FÉ≤Mh 
Iô```«°ü≤dG äÓ```MôdG »`a ∫É```ª©à°SÓd Ió```©ŸG Iô```«¨°üdG á```jôØ°ùdG ≥````jOÉæ°üdGh ÖFÉ≤◊Gh 
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
ÖFÉ≤Mh  ÅWÉ°û∏d  ÖFÉ≤Mh  ôØ°ù∏d  ¢ùHÓŸG  ÖFÉ≤Mh  ôØ°ùdG  á©àeCÉH  á°UÉÿG  Ö````FÉ≤◊Gh 
ÖFÉ≤◊Gh Ö∏©dGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ßaÉfih í«JÉØŸG Ö∏Yh ßaÉëŸGh äÉHGôLh ¥ƒ°ùà∏d 

. äÓ¶ŸGh áZQÉa ´ÉÑJ »àdG π«ªéàdGh áæjõdG ΩRGƒdh ¢VGôZC’ Ió©ŸG  
 

   ∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉj Qƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , êQƒÑ°SódƒæjQ , …GƒcQÉH óàª«d 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
   á«µjôeC’G
2017/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

. á«Ñ«Ñ◊G Ióª°SC’G , Ióª°SC’G
  

   »`a. »H õ«LƒdƒæµJ πHƒ∏Z ∂HÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Góædƒg , ΩhR ÜhG ÚZ ÒH ¢ùcG »H 4612 , 1 ¿Ó°ùµ«à°SÓH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. AÉŸG »`a ¿ÉHhò∏d πHÉ≤dG Ióª°SC’G ∫ƒ∏fi , Ióª°SC’G

  
   »`a. »H õ«LƒdƒæµJ πHƒ∏Z ∂HÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
   Góædƒg , ΩhR ÜhG ÚZ ÒH ¢ùcG »H 4612 , 1 ¿Ó°ùµ«à°SÓH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. OóªŸG ∫ƒ©ØŸG äGP Ióª°SC’G , Ióª°SC’G

 
   »`a. »H õ«LƒdƒæµJ πHƒ∏Z ∂HÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Góædƒg , ΩhR ÜhG ÚZ ÒH ¢ùcG »H 4612 , 1 ¿Ó°ùµ«à°SÓH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J Gójó–h , RÉ«àe’G äÉeóNh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 ábÉ«∏dG ≥aGôeh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG π«¨°ûJh ¢ù«°SCÉJ ∫É› »`a
 ¥OÉæØdG π«¨°ûJh IQGOEG Gójó–h ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfih á«fóÑdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfih á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôeh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸGh
 , ∫ÉªYC’G IQGOEÉH ¬≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN , á```FõéàdÉH ™```«ÑdG äÓ```fi , ô```«¨∏d
 ¬``«LƒJ äÉ``eóN , á``«ÑàµŸG Iõ¡``LC’Gh äGó©ŸG ΩGóîà°SG ájÉ¨d ≥aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ
 ≥aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉ```YÉªàL’G º``«¶æJ äÉ``eóN , ∫É```ªYC’G

. ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉYÉªàLÓd
 

  ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 20817ó``fÓjQÉe Gó°û«H OhQ , OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉ``YÉbh äÉfÉ◊Gh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN ºYÉ£ŸG äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
 äGô``“DƒŸGh  äÉYÉªàLÓd  ä’Éª©à°S’G  IOó©àŸG  ≥```aGôŸG  Ò````aƒJ  ,  á```MGÎ°S’Gh  QÉ¶àf’G
 áeÉbEG πLCG ø``e á```«YÉªàL’G äÉ```Ñ°SÉæŸGh ºF’ƒ∏d ≥aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ¢VQÉ©ŸGh

  . ¥OÉæØdG »`a AGƒjE’G øcÉeCG õéM äÉeóNh , á°UÉÿG äÉÑ°SÉæŸG
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQhh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 20817ó``fÓjQÉe Gó°û«H OhQ , OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J Gójó–h , RÉ«àe’G äÉeóNh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 ábÉ«∏dG ≥aGôeh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG π«¨°ûJh ¢ù«°SCÉJ ∫É› »`a
 ¥OÉæØdG π«¨°ûJh IQGOEG Gójó–h ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfih á«fóÑdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfih á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôeh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸGh
 ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEÉH  ¬≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  äÉeóN  ,  á``FõéàdÉH  ™«ÑdG  äÓfi  ,  Ò¨∏d
 ¬``«LƒJ äÉ```eóN , á«ÑàµŸG Iõ¡``LC’Gh äGó©ŸG ΩGóîà°SG ájÉ¨d ≥aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ
 ≥aGôŸG  hCG  äÓ«``¡°ùàdG  Ò`aƒJ ,  ∫ÉªYC’ÉH  á°UÉÿG äÉYÉªàL’G º«¶æJ äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G

. ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉYÉªàLÓd
  

  ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQhh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 20817ó``fÓjQÉe Gó°û«H OhQ , OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉYÉbh äÉfÉ◊Gh  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  ójhõàdG  äÉeóN ºYÉ£ŸG  äÉeóN ,  ¥OÉæØdG  äÉeóN
 äGô```“DƒŸGh  äÉ```YÉªàLÓd ä’É````ª©à°S’G  IOó```©àŸG  ≥``aGôŸG  Ò`aƒJ ,  áMGÎ°S’Gh QÉ¶àf’G
 á```eÉbEG  πLCG øe á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæŸGh ºF’ƒ∏d ≥aGôŸG hCG  äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ¢VQÉ©ŸGh

. ¥OÉæØdG »`a AGƒjE’G øcÉeCG õéM äÉeóNh , á°UÉÿG äÉÑ°SÉæŸG
  

  ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 20817ó``fÓjQÉe Gó°û«H OhQ , OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYCG IQGOEG , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 IôµØdG äGP äÉgõàæŸGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG
 ájÉYódG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , (Ò¨∏d) ∫ÉªYC’G IQGOEG , á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸGh IOóëŸG
 Iô°TÉÑŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYE’Gh
 Úµªàd ∂dPh (É¡∏≤f GóY Ée)Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN , (øj’ ¿CG)
 õ«`ØëàdGh A’ƒdG èeGôH º«¶æJ , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , É¡FGô°T h É¡àæjÉ©e øe Úµ∏¡à°ùŸG
 »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J Gójó–h (õjÉ°ûfGôa) RÉ«àe’G äÉeóN , É¡«∏Y ±Gô°TE’Gh Égò«`ØæJh
 äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ∞°UÉ≤eh  ºYÉ£ŸGh  ¥OÉæØdG  π«¨°ûJh  ¢ù«°SCÉJ  ∫É›  »`a  ∫ÉªYC’G  IQGOEG

 . áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfih á«fóÑdG ábÉ«∏dGh ΩÉªéà°S’G ≥aGôeh äÉ©éàæŸGh áØ«`ØÿG
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG äÉeóN , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 , á«æµ°ùdG äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh ¬«LƒJh IQGOEG , á«æµ°ùdG
 ÖJÉµŸGh äÓ«`ØdGh ≥≤°ûdÉH á≤∏©àŸGh ÉgÒ`aƒJ ºàj »àdG äGQÉ≤©dG  QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ äÉeóN
 á«YÉæ°üdG äGQÉ≤©dGh ¥OÉæØdGh ÉæjQÉŸGh ∞dƒ¨dG ÖYÓeh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh äÉ©éàæŸGh
 ,  ¥ƒ°ùàdG  iôbh  ¥ƒ°ùàdG  õcGôeh  IOóëŸG  IôµØdG  äGP  äÉgõàæŸGh  á«¡«`aÎdG  äÉgõàæŸGh
 Iô°ùª°S  äÉeóN  ,  IôLCÉà°ùŸG  äÓ«`ØdGh  ≥≤°ûdG  IQGOEG  äÉeóN  ,  øjôLCÉà°ùŸG  IQGOEG  äÉeóN
 , ájQÉ≤©dG ≥jOÉæ°üdG äÉeóN , äGQÉ≤©dG ÚªãJ äÉeóN , QÉéjE’G π«°ü– äÉeóN , äGQÉ≤©dG
 , …QÉ≤©dG º««≤àdG äÉeóN , …QÉ≤©dG πjƒªàdG äÉeóN , á«`aô°üŸG äÉeóÿG , ÚeCÉàdG äÉeóN
 , ájQÉ≤©dG QÉªãà°S’G äÉeóN , ájQÉ≤©dG ß```aÉëŸG IQGOEG äÉ```eóNh äGQÉ````≤©dG  IQGOEG äÉ````eóN
 äÉ```eóN , »°VGQC’G AGô```°T äÉ```eóN , »°VGQC’G ô```jƒ£J äÉ```eóN , …QÉ≤©dG ÚeCÉàdG äÉeóN
 èeGôHh á«dÉŸG èeGÈdG , QÉªãà°S’Gh ôjƒ£àdG ájÉ¨d äGQÉ≤©∏d AGô°ûdGh AÉ≤àf’Gh ÚªãàdG
 Ò`aƒJh IQGOEGh ò«`ØæJh º«¶æàH á£ÑJôŸG á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG äÉeóÿG , ájõ«`ØëàdG õFGƒ÷G
 õFGƒ÷G èeGÈH á≤∏©àe áª«b äGP ºFÉ°ùb hCG äGóæ°S QGó°UG , A’ƒ∏d IõØëŸG õFGƒ÷G èeGôH
 ,  á«MÉ«°ùdG  äÉµ«°ûdG  QGó°UEG  ,  áWÉ°SƒdG  äÉeóN Ò`aƒJ ,  á«dÉŸG  ájÉYôdG  ,  A’ƒ∏d IõØëŸG
 äÉeóÿG ∂∏J ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG ∂∏àH á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ

 . á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY
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(1255) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ≥aGôe  π«¨°ûJ  ,  ÖjQóàdG  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G   ,  ¬«`aÎdG   äÉeóN
 …OGƒædGh á«°VÉjôdG äÉÑjQóàdG ≥aGôe Ò`aƒJ , áaÉ«°†dG ø°ùMh ¥OÉæØdG ∫É› »`a ÖjQóàdG
 , áMÉÑ°ùdG ∑ôH ≥aGôe Ò`aƒJ , ¢ùæàdG ≥aGôe Ò`aƒJ , ∞dƒ÷G ÖYÓe π«¨°ûJ , á«ë°üdG
 πª©dG  äÉ°TQhh á«``ÑjQóàdG  äGQhó```dGh  ¢VQÉ```©ŸGh  äÉ```YÉªàL’Gh äGô```“DƒŸG  IQGOEGh  º```«¶æJ
 á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸG π«¨°ûJ , äGô°VÉëŸGh äGhóædGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸGh
 äÉÑ°SÉæŸG  º«¶æJ äÉeóN ,  ΩÉªéà°S’G  äÓ«¡°ùJ  Ò`aƒJ ,  IOóëŸG  IôµØdG  äGP  äÉgõàæŸGh
 ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG ∂∏J áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , É¡JQGOEGh

 . á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG ∂∏J

  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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110207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 Ò`aƒJ äÉeóN , á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸG »`a áeÉbE’G øcÉeCG Ò`aƒJ äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
 ΩÉ```©£dÉH  ó```jhõàdG  äÉ``eóNh º``YÉ£ŸG  äÉeóN ,  âbDƒŸG  øµ°ùdG  Ò`aƒJ  ,  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG
 ∑Ó¡à°SÓd IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóNh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh
 Ò`aƒJ , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ∞°UÉ≤eh »gÉ≤ŸGh Iƒ¡≤dG äÓfi äÉeóNh  êQÉÿG »`a
 IÎa »`a AGƒjE’Gh ºYÉ£ª∏d õé◊Gh øcÉeC’G õéM äÉ```eóN , á``∏£©dG Iô```àa »```a AGƒjE’G
 ¢VQÉ©ŸGh ∫ÉªYC’G ¢VQÉ©Ÿ á«bóæØdG äÉYÉ≤dG Ò`aƒJ , á«bóæØdG ≥≤°ûdG äÉeóN , á``∏£©dG
 (áeÉbE’G) äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , äÉYÉªàL’Gh äGô°VÉëŸGh äGAÉ≤∏dGh äGô“DƒŸGh ájQÉéàdG
 äÉYÉb ÒLCÉJ ,  äÓ£©dGh ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸGh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG  AGôLE’
 äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG ∂∏J áaÉµH á≤∏©àŸG äÉ```eƒ∏©ŸG ô```«`aƒJ ,  äÉYÉªàL’G

 . á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG ∂∏J ∫ƒM

  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,  ájô°ûÑdG  äÉæFÉµ∏d  ∫Éª÷G  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  á«ë°üdG  ájÉæ©dG  äÉeóN
 , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , äÉ``©éàæŸG äÉ```eóN , ô```©°ûdG ∞``«`Ø°üJ äÉeóN , π«ªéàdG
 øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  äÉeóNh  º°ù÷Gh  ô©°ûdGh  ¬LƒdG  äÉLÓY  Ëó≤J  É```¡æª°V  ø```e
 äÉeóN , AÉNÎ°S’Gh áë°üdG äÉ©éàæe äÉeóN , ™ª°ûdÉH ô©°ûdG ádGREG äÉeóNh Úeó≤dGh
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dG º««≤J äÉeóN , á«Ñ£dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dÉH á°UÉÿGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG
 , »∏«ªéàdG êÓ©dG äÉeóN , Iô°ûÑdGh ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉeóN , á«FGò¨dG á«ª◊G  íFÉ°üf
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 ∂∏J áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , Iô°ûÑdG Òª°ùJ ≥aGôe hCG äÓ«¡°ùJh äÉeóN Ëó≤J

 .á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG ∂∏J ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG

  Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,  á```jôëÑdG  äÓ```MôdG  äÉeóN  ,  É¡æjõîJh  ™FÉ°†ÑdG  ∞«∏¨J  ,  ™FÉ°†ÑdGh  øjôaÉ°ùŸG  π≤f
 Ö``«JôJ Gó```jó–h ô```Ø°ùdG  ä’Éch äÉeóN ,  á«MÉ«°ùdG  ájôëÑdG äÓMôdG ôNGƒH äÉeóN
 äÓ``MôdG äÉeóNh ™FÉ°†ÑdGh øjôaÉ°ùŸG π≤æd á«FÉ¡ædG äGRƒé◊G  òNCGh äGRƒé◊G  AGôLEGh
 π£©dGh á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷Gh  äÓMôdGh á«MÉ«°ùdG ájôëÑdG äÓMôdG ôNGƒHh ájôëÑdG
 ,  á```jôëÑdG äÓ```MôdGh π£©dGh á«MÉ«°ùdG  ä’ƒ÷Gh äÓMôdG Ò«°ùJh º«¶æJ ,  ôØ°ùdGh
 IQGOE’G  äÉ``eóN ,  ô```Ø°ùdG  ∫ƒ```M  äÉ```eƒ∏©ŸG  º```jó≤J  äÉ```eóNh »MÉ«°ùdG  π```«dódG  äÉ```eóN
 Ò`aƒJ , π£©dG º«ª°üJh ádhóLh º«¶æJh Ö«JôJ Gójó–h äÉÑ°SÉæŸG áeÉbE’  §«£îàdGh

  . ÉgôcP ≥HÉ°ùdG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

  »°S ∫G ∫G , ÊÉÑeƒc π«Jƒg ¿ƒàdQÉc - õàjQ GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 20817 ófÓjQÉe , GOõ«ã«H , OhQ OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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111141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 π```ª©dG  ¢TQhh  äGhóædGh  äGô“DƒŸGh  ÖjQóàdG  IQGOEG  Gójó–h ,  º«∏©àdGh  á«HÎdG  äÉeóN
 ô````jƒ£Jh ó```YÉ≤dG  è```eGôHh  ∑Î°ûŸG  QÉ```ªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh »``dÉŸG  §«£îàdG  ä’É› »`a

. AÓª©dGh á«dÉŸG äGQÉªãà°S’G
 

  ∂fG ¢ùàæªà°ùØfG Ú`aƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60606 …ƒæ«dG , ƒZÉµ«°T ∞jGQO ôcGh . ƒ«∏HO 333 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉªãà°S’Gh á«dÉŸGh ájQÉ≤©dG äÉeóÿGh äÉéàæŸG äÉ©«ÑŸ èjhÎdGh ™jRƒàdG äÉeóN
 

  ∂fG ¢ùàæªà°ùØfG Ú`aƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60606 …ƒæ«dG , ƒZÉµ«°T ∞jGQO ôcGh . ƒ«∏HO 333 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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111143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ÒLCÉàdG , …QÉ≤©dG ÚªãàdG , ÚeCÉàdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG
 ôjƒ£àdG , äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SG , äGQÉ≤©dG º««≤J , äGQÉ≤©dG ™bGƒe QÉ«àNG ,  äGQÉ≤©∏d »∏jƒªàdG
 í°üædG Ëó≤J äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG áWÉ°SƒdG , …QÉ≤©dG
 , ájQÉªãà°S’G äÉeóÿG , É¡æe á«YGQõdG Gójó–h äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG äGQÉ°ûà°S’Gh
 äGQÉ≤©dÉH  á£ÑJôŸG  ájQÉªãà°S’G  äÉ``eóÿG ,  á```jQÉªãà°S’G  ≥```jOÉæ°üdG  QÉ````ªãà°SG  äÉ````eóN
 äGQÉªãà°S’G  äGó¡©J  ≥jOÉæ°Uh  á«``dÉŸG  ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉ``NO’G èeGôHh πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G
 ∫GƒeC’Gh  »```YÉª÷G  QÉ```ªãà°S’G  ≥```jOÉæ°Uh  âHÉãdG  πNódG  äÉeóNh  äÉéàæeh  ∑Î°ûŸG
 ∫Ée ¢SCGô````H  QÉª````ãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG  •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  á°UÉÿG
 ∫hGóà∏d ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéŸGh óYÉ≤àdG äÉHÉ°ùMh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi
 πNódG »`a QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a ádhGóàŸG äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH
 ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉŸG  IQGOE’G  äÉeóN  ,  á∏jóÑdG  ∫ƒ°UC’Gh  ™∏°ùdG  äÉÄah  º¡°SC’Gh  âHÉãdG
 á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ∫ƒ°UC’Gh ßaÉëŸGh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG IQGOEG äÉeóNh
 , ∫ƒ°UC’Gh ßaÉëŸGh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóNh ájQÉªãà°S’Gh
 , ∫ƒ°UC’Gh ßaÉëŸGh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdGh QÉªãà°S’Gh ‹ÉŸG ∫ÉéŸG »`a í°üædG äÉeóN
 ßaÉëŸGh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG º««≤J äÉ`eóNh …QÉ```ªãà°S’Gh »```dÉŸG º```««≤àdG äÉ```eóN
 ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG  IQGOEG  äÉeóNh ájQÉªãà°S’Gh  á```«dÉŸG  IQGOE’G  äÉ```eóN ,  ∫ƒ```°UC’Gh
 ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG  »`a ádhGóàŸG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh äGQÉ≤©dÉH á£ÑJôŸG ∫ƒ°UC’Gh ßaÉëŸGh
 èeGôHh πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G äGQÉªãà°S’G äGó¡©J ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG
 ≥jOÉæ°Uh âHÉãdG πNódG äÉeóNh äÉéàæeh ∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉNO’G
 ájƒæ°ùdG  •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  á°UÉÿG  ∫GƒeC’Gh  »YÉª÷G  QÉªãà°S’G
 óYÉ≤àdG äÉHÉ°ùMh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh
 á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdÉH  ∫hGóà∏d  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéŸGh
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 , á∏jóÑdG ∫ƒ°UC’Gh ™∏°ùdG äÉÄah º¡°SC’Gh âHÉãdG πNódG »`a QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh
 ≥```jOÉæ°üdÉH á````≤∏©àŸG äGQÉ```°ûà°S’G äÉ```eóNh á```jQÉªãà°S’Gh á```«dÉŸG äGQÉ```°ûà°S’G äÉ```eóN
 »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  äGQÉ≤©dÉH  á£ÑJôŸG  ∫ƒ°UC’Gh  ßaÉëŸGh  ájQÉªãà°S’G
 á∏HÉ≤dG á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G äGQÉªãà°S’G äGó¡©J ≥jOÉæ°U h á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG
 πNódG äÉeóNh äÉéàæeh ∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉNO’G èeGôHh πjƒëà∏d
 •É°ùbC’Gh ∫ƒØµŸG øjódG äÉeGõàdGh á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh »YÉª÷G QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh âHÉãdG
 äÉHÉ°ùMh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG
 ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdÉH  ∫hGóà∏d  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéŸGh  óYÉ≤àdG
 ∫ƒ°UC’Gh  ™∏°ùdG  äÉÄah  º¡°SC’Gh  âHÉãdG  πNódG  »`a  QÉªãà°S’G  ¢ü°üM  ≥jOÉæ°Uh  á«dÉŸG
 á≤∏©àŸG í°üædG Ëó≤J äÉeóNh QÉªãà°S’Gh ‹ÉŸG ∫ÉéŸG »`a í°üædG Ëó≤J äÉeóN , á∏jóÑdG
 QÉªãà°S’G ≥``jOÉæ°Uh äGQÉ``≤©dÉH á``£ÑJôŸG ∫ƒ```°UC’Gh ß``aÉëŸGh á```jQÉªãà°S’G ≥````jOÉæ°üdÉH
 ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G äGQÉªãà°S’G äGó¡©J ≥jOÉæ°U h á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a ádhGóàŸG
 äÉéàæeh ∑Î°ûŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d  QÉNO’G  èeGôHh πjƒëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«dÉŸG
 øjódG äÉeGõàdGh á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh »YÉª÷G QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh âHÉãdG πNódG äÉeóNh
 ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG •É°ùbC’Gh ∫ƒØµŸG
 »`a ádhGóàŸG äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH ∫hGóà∏d ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéŸGh óYÉ≤àdG äÉHÉ°ùMh ájOôØdG
 ™∏°ùdG äÉÄah º¡°SC’Gh âHÉãdG πNódG »`a QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG
 á≤∏©àŸG º««≤àdG äÉeóNh QÉªãà°S’Gh ‹ÉŸG ∫ÉéŸG »`a º««≤àdG äÉeóN , á∏jóÑdG ∫ƒ°UC’Gh
 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh äGQÉ≤©dÉH  á``£ÑJôŸG  ∫ƒ```°UC’Gh ß```aÉëŸGh á```jQÉªãà°S’G  ≥```jOÉæ°üdÉH
 ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G äGQÉªãà°S’G äGó¡©J ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG  ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG  »`a ádhGóàŸG
 äÉéàæeh ∑Î°ûŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d  QÉNO’G  èeGôHh πjƒëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«dÉŸG
 øjódG äÉeGõàdGh á°UÉÿG ∫GƒeC’Gh »YÉª÷G QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh âHÉãdG πNódG äÉeóNh
 ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG •É°ùbC’Gh ∫ƒØµŸG
 »`a ádhGóàŸG äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH ∫hGóà∏d ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéŸGh óYÉ≤àdG äÉHÉ°ùMh ájOôØdG
 ™∏°ùdG äÉÄah º¡°SC’Gh âHÉãdG πNódG »`a QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG
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 äGQÉ≤©dÉH á£ÑJôŸG áWÉ°SƒdG , áWÉ°SƒdG , ∑Î°ûŸG ¢VGôbE’G , ¢VGôbE’G , á∏jóÑdG ∫ƒ°UC’Gh
 äGQÉªãà°S’G  äGó¡©J  ≥``jOÉæ°Uh  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉNO’G èeGôHh πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G
 ∫Gƒ```eC’Gh  »```YÉª÷G  QÉ```ªãà°S’G  ≥```jOÉæ°Uh  â``HÉãdG  πNódG  äÉeóNh  äÉéàæeh  ∑Î°ûŸG
 ∫Ée  ¢SCGôH  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ájƒæ°ùdG  •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  á°UÉÿG
 äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH ∫hGóà∏d ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéŸGh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi
 º¡°SC’Gh âHÉãdG πNódG »`a QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a ádhGóàŸG
 äGQÉ≤©dGh QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG ∫É› »`a åëÑdG äÉeóN , á∏jóÑdG ∫ƒ°UC’Gh ™∏°ùdG äÉÄah
 , óªéŸG ¿Éª°†dG äÉeóN , á«ª«¶æàdGh á«Ñjô°†dG á∏µ«¡dG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdGh
 ôjƒ£J ,  ájQÉªãà°S’Gh á«dÉŸG  äÉéàæŸG  ôjƒ£J ,  ájƒ°ùàdGh  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY ΩÉ```“EG  äÉ```eóN
 ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üH  á£ÑJôŸG  ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉŸG  äÉéàæŸG
 πjƒëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  »``a  á```«YÉª÷G äGQÉ```ªãà°S’G  äGó```¡©J  ≥```jOÉæ°Uh á```«dÉŸG
 âHÉãdG πNódG äÉeóNh äÉéàæeh ∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉNO’G èeGôHh
 •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  á°UÉÿG  ∫GƒeC’Gh  »YÉª÷G  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh
 äÉHÉ°ùMh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG
 ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdÉH  ∫hGóà∏d  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéŸGh  óYÉ≤àdG
 ∫ƒ°UC’Gh  ™∏°ùdG  äÉÄah  º¡°SC’Gh  âHÉãdG  πNódG  »`a  QÉªãà°S’G  ¢ü°üM  ≥jOÉæ°Uh  á«dÉŸG
 ,  äÉ```°ù°SDƒŸGh  OGô```aC’G  ø```jôªãà°ùª∏d  á```jQÉªãà°S’G  ≥``jOÉæ°üdG  »```a  QÉ``ªãà°S’G  ,  á∏jóÑdG
 Ò`aƒJ  Gójó–h  äÉ°ù°SDƒŸGh  OGôaC’G  øjôªãà°ùª∏d  ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG  »`a  QÉªãà°S’G
 ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üH  á£ÑJôŸG  ájQÉªãà°S’G  äÉ«é«JGÎ°S’Gh  ∫ƒ∏◊G
 πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a á«YÉª÷G äGQÉªãà°S’G äGó¡©J ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G
 âHÉãdG πNódG äÉeóNh äÉéàæeh ∑Î°ûŸG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh º«∏©à∏d QÉNO’G èeGôHh
 •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  á°UÉÿG  ∫GƒeC’Gh  »YÉª÷G  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh
 äÉHÉ°ùMh ájOôØdG ájQÉªãà°S’G äÉHÉ°ù◊Gh Oófi ∫Ée ¢SCGôH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ájƒæ°ùdG
 ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  äÉéàæŸGh  ™∏°ùdÉH  ∫hGóà∏d  ájQÉªãà°S’G  äÉ©ªéŸGh  óYÉ≤àdG
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 ∫ƒ°UC’Gh  ™∏°ùdG  äÉÄah  º¡°SC’Gh  âHÉãdG  πNódG  »`a  QÉªãà°S’G  ¢ü°üM  ≥jOÉæ°Uh  á«dÉŸG
 ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh äGóæ°ùdGh º¡°SC’ÉH ÜÉààc’Gh ‹ÉŸG QÉªãà°S’G äÉeóN , á∏jóÑdG
 á«YÉª÷G  äGQÉªãà°S’G  äGó¡©J  ≥jOÉæ°Uh  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ¥Gƒ°SCG  »`a  ádhGóàŸG  QÉªãà°S’G
 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ∑Î°ûŸG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  πjƒëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  »`a
 ≥jOÉæ°Uh  ájƒæ°ùdG  •É°ùbC’Gh  ∫ƒØµŸG  øjódG  äÉeGõàdGh  ,  á°UÉÿG  ∫GƒeC’Gh  »YÉª÷G
 ádhGóàŸG  äÉéàæŸGh ™∏°ùdÉH  ∫hGóà∏d ájQÉªãà°S’G äÉ©ªéŸGh Oófi ∫Ée ¢SCGôH  QÉªãà°S’G
 ∫É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , QÉªãà°S’G ¢ü°üM ≥jOÉæ°Uh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a
 øjódGh  º¡°SC’G  äGQÉªãà°SGh  ô°TÉÑŸG  QÉªãà°S’ÉH  á£ÑJôŸG  äÉeóÿG Gójó–h QÉªãà°S’ÉH
 πjƒªàdG ÈY äGQÉªãà°S’Gh IQGOE’G IOó©àŸG äGQÉªãà°S’Gh ≥jOÉæ°üdG ¥hóæ°U äGQÉªãà°SGh
 ,   áWÉ°SƒdGh  á∏≤à°ùŸG  äÉHÉ°ù◊Gh  ájQÉéàdG  äÉaÓàF’Gh  óYÉ≤àdG  äÉHÉ°ùMh  »YÉª÷G
 áWÉ°SƒdG äÉeóN , ÚeCÉàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh ÜÉààc’Gh áWÉ°SƒdG äÉeóN
 IQƒ°ûŸG Ëó≤J äÉeóN ,  IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh ÜÉààc’Gh
 πª©dGh á∏µ«¡dGh ,  äGQÉªãà°S’G IQGOEG  ,  ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸG  IQGOEG  äÉeóNh ájQÉªãà°S’G
 äÉeGõàdGh ∫ƒØµŸG øjódG äÉeGõàdG ∫É› »`a QÉªãà°SG QÉ°ûà°ùeh ¢Vhôb äÉfÉª°V ôjóªc

 . ∫ƒØµŸG ¢Vô≤dG

  ∂fG ¢ùàæªà°ùØfG Ú`aƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60606 …ƒæ«dG , ƒZÉµ«°T ∞jGQO ôcGh . ƒ«∏HO 333 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 º°ù÷G äÉ°TÉ°TQh ∂«dóàdG äƒjRh ájô£©dG äƒjõdGh â«dGƒàdG AÉeh ô£©dG AÉeh Qƒ£©dG
 OGƒeh º°ù÷G º«©æJh ∑ôa OGƒeh º°ù÷G äGPGPQh º°ùé∏d ájô£©dG áÑWôŸG äÉNÉîÑdGh
 ΩÉªëà°S’G äGôch º°ù÷G ø°Tƒd ä’ƒ°ùZh º°ù÷G äÉÁôch º°ù÷G ¿ƒHÉ°Uh º°ù÷G π°ùZ
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 äGô°†ëà°ùeh øjó«dG ä’ƒ°ùZh øjó«dG äÉÁôch øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°S’G πLh IQGƒØdG
 ¢ùª°û∏d ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG QGôª°SE’ äGô°†ëà°ùe ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG

.  ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒ∏d á«Ñ£dG ÒZ äGô°†ëà°ùŸGh »JGòdG Iô°ûÑdG QGôª°SEG äGô°†ëà°ùe

  ∂fG âæ«ª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉjQƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , êQƒÑ°SódƒæjQ , …GƒcQÉH óà«ª«d 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ¥ƒ°ùàdG ¢VGôZCG πªM ÖFÉ≤Mh ¢VGôZC’G πª◊ ä’Éª©à°S’G IOó©àŸG ÖFÉ≤◊Gh ó«dG ÖFÉ≤M
 ÖFÉ≤Mh ó«dÉH ádƒªëŸG IÒ¨°üdG øjOGõ÷Gh øjOGõ÷Gh ∞àµdG ÖFÉ≤Mh ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh
 á©àeC’G ÖFÉ≤Mh º°ü©ŸG øe πª– ÖFÉ≤Mh Iô¡°ùdÉH á°UÉÿG ó«dG ÖFÉ≤Mh ójÈdG »YÉ°S
 ≥jOÉæ°üdGh  ÖFÉ≤◊Gh  Ú«°VÉjôdG  ÖFÉ≤Mh  ô¡¶dG  ÖFÉ≤Mh  ô°üÿG  ÖFÉ≤Mh  á«°TÉª≤dG
 á©àeCÉH  á°UÉÿG ÖFÉ≤◊Gh IÒ°ü≤dG äÓMôdG »`a ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG IÒ¨°üdG ájôØ°ùdG
 ßaÉëŸGh  äÉHGôLh  ¥ƒ°ùà∏d  ÖFÉ≤Mh  ÅWÉ°û∏d  ÖFÉ≤Mh  ôØ°ù∏d  ¢ùHÓŸG  ÖFÉ≤Mh  ôØ°ùdG
 áæjõdG ΩRGƒdh ¢VGôZC’ Ió©ŸG ÖFÉ≤◊Gh Ö∏©dGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ßaÉfih í«JÉØŸG Ö∏Yh

. äÓ¶ŸGh áZQÉa ´ÉÑJ »àdG π«ªéàdGh

   ∂fG , âæª‚Ée ófGôH RQƒà°S äôµ«°S RÉj Qƒàµ«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 43068 ƒjÉghG , êQƒÑ°SódƒæjQ , …GƒcQÉH óàª«d 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 880 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سريفـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52480
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 877 فـي 2008/12/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بي.اف �سينجز �ساينا بي�سرتو ، انك
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1185570
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/11/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/44 )جريدة الوايبو( فـي 2014/11/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بي.اف �سينجز �ساينا بي�سرتو ، انك
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527  ر.ب : 116

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1224121

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/11/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/46 )جريدة الوايبو( فـي 2014/11/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بي.اف �سينجز �ساينا بي�سرتو ، انك

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527  ر.ب : 116

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/4/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 681 فـي 2000/10/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�سنع بتيل للحلويات وال�سوكولتة

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة �سوق القيمة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 283 ر.ب : 118

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16436

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 784 فـي 2005/2/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�سنع بتيل للحلويات وال�سوكولتة

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة �سوق القيمة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 283 ر.ب : 118

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107257

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل : 2017/11/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1198 فـي 2017/6/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سعيد بن حممد احل�سرمي للتجارة

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ينابيع املوالح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 57  ر.ب : 132

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1077587

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/3 )جريدة الوايبو( فـي 2013/2/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : باربيكيو مونايت جلوبال تي اي ليمتد )املرخ�ص له الأول : 

�سركة روؤية م�سقط للتجارة �ص.م.م(

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة روؤية م�سقط لالأعمال واخلدمات �ص.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 633 ر.ب : 116

جهــة م�ســـروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/7/22م
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــةالعالمة

2004/2/24التجارة وال�سناعةال اي اأو فارما اأ/ا�س118276

2003/12/14التجارة وال�سناعةال اي اأو فارما اأ/ا�س218277

2004/1/19التجارة وال�سناعةايرتو اأ�س.بي.اأ318341

418905
هي�ساميت�سو فارما�سوتيكال

 كو.انك
2004/1/20التجارة وال�سناعة

2004/1/19التجارة وال�سناعةذا جيغر كومبني ليمتد518932

2004/1/19التجارة وال�سناعةذا جيغر كومبني ليمتد618933

719491
فا�سيون جارمنينت اندا�سرتيال 

كو ليمتد
2003/10/7التجارة وال�سناعة

819492
فا�سيون جارمنينت اندا�سرتيال 

كو ليمتد
2003/10/7التجارة وال�سناعة

2014/2/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد952581

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1052582

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1152583

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1252584

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1352585

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1452586

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1552587

اإعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــةالعالمة

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1652588
2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1752589

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1852590

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد1952591

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد2052592

2009/5/10التجارة وال�سناعةاأل �ساينت�س ريتايل ليمتد2152604

2252698
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2352699
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2452700
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2552701
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2652702
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2752703
جاراج انرتنا�سيونال لوك�س ا�س 

ايه ار ال
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2009/5/10التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند جامبل كومباين2852890

2009/5/10التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند جامبل كومباين2952891

3052992
ماكديرمايد اأجريكالت�سار 

�سوليو�سنز ، انك
2009/5/10التجارة وال�سناعة

2009/5/10التجارة وال�سناعةجريداو ا�س-اأ3153028

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1255(

رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــةالعالمة

3253073
فين�سي لديز �سبي�سياليتيز �سنرت 

ا�س دي ان ب ات�س دي
2009/5/10التجارة وال�سناعة

3353074
فين�سي لديز �سبي�سياليتيز �سنرت 

ا�س دي ان ب ات�س دي
2009/12/28التجارة وال�سناعة

3453075
فين�سي لديز �سبي�سياليتيز �سنرت 

ا�س دي ان ب ات�س دي
2009/5/10التجارة وال�سناعة

3553076
فين�سي لديز �سبي�سياليتيز �سنرت 

ا�س دي ان ب ات�س دي
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك3653198

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك3753199

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك3853200

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك3953202

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك4053203

2009/6/6التجارة وال�سناعةبي ان واى تيكنوليجيز ، انك4153204

2011/1/15التجارة وال�سناعةابولو فاير ديتيكرتز ليمتد4253812

2010/3/10التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن4354439

2009/11/11التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن4454440

4554540
ال�سوريـــة ل�سناعـــة 

وتكرير الزيوت الغذائية
2009/9/2التجارة وال�سناعة

2009/9/2التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4654725

2009/9/2التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4754726

2009/10/26التجارة وال�سناعةاين تامي فنت�س األ األ �سي4855101
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2003/8/5 التجارة وال�سناعة
�سركة ال�سرق الأو�سط 

ل�سناعة املطهرات واملنظفات �ش.م.م
13492 1

2012/3/20 التجارة وال�سناعة
�سركة ال�سرق الأو�سط 

ل�سناعة املطهرات واملنظفات �ش.م.م
18022 2

2003/5/4 التجارة وال�سناعة نريما كيميكال وورك�ش ليمتد 18173 3

2004/1/14 التجارة وال�سناعة وورنر �سيلكوت كومباين , ال ال �سي 18325 4

2004/2/16 التجارة وال�سناعة �سركة موفادو ووت�ش كومباين , ا�ش ايه 18427 5

2006/7/1 التجارة وال�سناعة �سركة موفادو ووت�ش كومباين , ا�ش ايه 18437 6

2003/7/5 التجارة وال�سناعة كوين كوربوري�سن 18472 7

2003/7/5 التجارة وال�سناعة كوين كوربوري�سن 18473 8

2004/6/21 التجارة وال�سناعة كونينكليجي دويه ايجربت�ش بي.فـي 18519 9

2004/6/21 التجارة وال�سناعة كونينكليجي دويه ايجربت�ش بي.فـي 18520 10

2008/11/11 التجارة وال�سناعة ها�سيت فلبا�سي بري�سي 18739 11

2012/3/20 التجارة وال�سناعة
�سركة ال�سرق الأو�سط ل�سناعة 

املطهرات واملنظفات )ميدكو ( �ش.م.م
18922 12
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2007/2/17 التجارة وال�سناعة اأ�سواق هدايا العني 41005 13

2009/5/3 التجارة وال�سناعة الدوبوى املحدودة 48465 14

2009/8/11 التجارة وال�سناعة كوتي دوت�سالند جي ام بي ات�ش 49066 15

2009/8/4 التجارة وال�سناعة �سو�سيتية دي برودوي ن�ستلة ا�ش.اأ 52209 16

2009/5/10 التجارة وال�سناعة اليي تاهاري ليميتد 52267 17

2009/5/10 التجارة وال�سناعة اليي تاهاري ليميتد 52268 18

2009/5/10 التجارة وال�سناعة اليي تاهاري ليميتد 52269 19

2011/1/16 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52273 20

2011/1/16 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52274 21

2011/1/16 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52275 22

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52276 23

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52277 24

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52278 25

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52279 26

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52280 27

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52281 28

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52282 29

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52283 30
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52284 31

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ديكاثلون 52285 32

2009/5/10 التجارة وال�سناعة
بي�سيليا فارما�سيوتيكا 
انرتنا�سونال ال تي دي

52292 33

2009/8/4 التجارة وال�سناعة �سركة انرتكوز �ش.م.ل ) هولدنغ ( 52491 34

2009/8/4 التجارة وال�سناعة مركز ال�سدرة للطب والبحوث 52729 35

2009/8/4 التجارة وال�سناعة مركز ال�سدرة للطب والبحوث 52730 36

2009/8/4 التجارة وال�سناعة مركز ال�سدرة للطب والبحوث 52731 37

2009/8/4 التجارة وال�سناعة مركز ال�سدرة للطب والبحوث 52732 38

2009/11/22 التجارة وال�سناعة ننتندو كومباين ليمتد 52984 39

2009/11/22 التجارة وال�سناعة ننتندو كومباين ليمتد 52985 40

2009/11/22 التجارة وال�سناعة ننتندو كومباين ليمتد 52986 41

2012/7/4 التجارة وال�سناعة �سيلفر فـرين فارمز مانيجمينت ليمتد 53036 42

2009/5/10 التجارة وال�سناعة �سيلفر فـرين فارمز مانيجمينت ليمتد 53037 43

2009/5/10 التجارة وال�سناعة ايربا�ش هيلوروكوبرتز 53090 44

2009/8/4 التجارة وال�سناعة
كوليكتيف لي�سن�سنج 

انرتنا�سيونال ال ال �سي
53106 45

2014/1/22 التجارة وال�سناعة
كوليكتيف لي�سن�سنج 

انرتنا�سيونال ال ال �سي
53107 46
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2010/1/12 التجارة وال�سناعة اف ايه او �سوارز فاميلي فاوندي�سن 53216 47

2010/1/12 التجارة وال�سناعة اف ايه او �سوارز فاميلي فاوندي�سن 53217 48

2010/1/12 التجارة وال�سناعة اف ايه او �سوارز فاميلي فاوندي�سن 53218 49

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53226 50

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53227 51

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53228 52

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53229 53

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53230 54

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53231 55

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53232 56

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53233 57

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53234 58

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53235 59

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53236 60

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53237 61

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53238 62

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53239 63

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53240 64
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53241 65

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53242 66

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53243 67

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53244 68

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53245 69

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53246 70

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53247 71

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53249 72

2009/5/10 التجارة وال�سناعة بانيان تريي هولدينغز ليمتد 53251 73

2009/5/10 التجارة وال�سناعة تايوان �ستوك اك�س�سينج كوربوري�سن 53673 74

2009/5/10 التجارة وال�سناعة تايوان �ستوك اك�س�سينج كوربوري�سن 53674 75

2009/5/10 التجارة وال�سناعة تايوان �ستوك اك�س�سينج كوربوري�سن 53675 76

2009/12/29 التجارة وال�سناعة
�سركة انفـيوجن

 الدولية للتجارة العامة
54425 77

2009/12/22 التجارة وال�سناعة ها�سيت فلبا�سي بري�سي 54824 78

2009/12/22 التجارة وال�سناعة ها�سيت فلبا�سي بري�سي 54825 79

2009/12/22 التجارة وال�سناعة ها�سيت فلبا�سي بري�سي 54826 80
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأول العربية �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع الأول  املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون -  يعلـن 
العربية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1659391 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/9/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غال لتاأجري املعدات والنقل �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة غال لتاأجري املعدات 
، وفقا لتفاق  الـتجـاري بالرقـم 5114217  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  والنقل �ش.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/9/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة جمان للخدمات �لبحرية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة جمان للخدمات 
البحرية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 3228797 ، وفقـــا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/3م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�خلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة نزوى لتاأجري �ملعد�ت و�لنقل �ش.م.م

يعلـــن املكتــب الإقليمــي - حما�سبـــون قانونيـــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة نــزوى لتاأجيــر 
املعدات والنقل �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 5118174 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2017/9/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�خلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�شفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لأول خلدمات �لنفط �ش.م.م

يعلـــن املكتــب الإقليمــي - حما�سبـــون قانونيـــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة الأول خلدمات 
النفط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1752308 ، وفقـــا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املـــوؤرخ 2017/9/28م  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�خلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�شفــي

حممد بن �شعيد بن �أحمد باعبود
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شاهني �ل�شرق للمقاولت  

يعلـن حممد بن �سعيد بن اأحمد باعبود اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة �ساهني ال�سرق للمقاولت ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1224369 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 90446666 
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 مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثريو�ش ال�سرق الأو�سط �ش.م.م
 ، �ش.م.م  الأو�سط  ال�سرق  ثريو�ش  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  �ستيفنز  مور  مكتب  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1297086 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/30م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

بناية بنك ملي اإيران- الدور الثاين - املنطقة التجارية جنوب
�ش.ب : 933 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 24812041 - فاك�ش رقم : 24812043 
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

مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اليماين خلدمات البيـئة �ش.م.م
يعلـن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ركن اليماين 
خلدمات البيـئة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1163963 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2017/11/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
روي - احلي التجاري - �سكة رقم : 2716 

 جممع رقم : 127 - بناية رقم : 978 - مكتب رقم : 7 
�ش.ب : 1828 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 24707035 - 94124919  فاك�ش رقم : 24707045 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب هوروث ماك والغزايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التوا�سل �ش.م.م
 ، �ش.م.م  التوا�سل  عامل  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  والغزايل  ماك  هوروث  مكتب  يعلـن 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1152858 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/22م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

الغربة - مقابل م�سقط جراند مول
�ش.ب : 971 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 24035962/24586551 - فاك�ش رقم : 24587588 
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

مكتب الدكتور/ �سامل الدرمكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية امل�سرقة للم�ساريع الع�سرية �ش.م.م
يعلـن مكتب الدكتور/ �سامل الدرمكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـيـة 
�سركـة الروؤية امل�سرقة للم�ساريع الع�سرية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري 
حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/23م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفاق  وفقـــا   ،  1223076 بالرقـــم 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
املعبيلة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 965 ر.ب : 122
هاتـف رقــم : 95058489/96370073/92838330 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب �سعيد املعمري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالإن�ساء والتعمري والأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب �سعيد املعمري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركـة 
الـتـجـاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  والأعمال  والتعمري  لالإن�ساء  العربية 
حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/19م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفاق  وفقـــا   ،  1544748 بالرقـــم 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية التزلج على اجلليد - الطابق الأول - �سقة رقم : 106

�ش.ب : 81 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 24482699 

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

مكتب علي الدح و�سركاه 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن امل�ساريع الطبية �ش.م.م
 ، امل�ساريــع الطبيــة �ش.م.م  اأنـه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ركــن  الــدح و�سركـــاه  يعلـن مكتب علي 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1133018 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2017/12/27م 
العنوان  ال�سركــــة على  باأعمــــال  تتعلــق  التي  الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفــــي  اجلميــع مراجعــة 

الآتـي : 
مركز عمان التجاري - روي

�ش.ب : 457 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24791115 - فاك�ش رقم : 24795551 

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 �سعيد بن �سليم الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوران�ش الدولية �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اأوران�ش الدولية �ش.م.م , 
وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــــــــم 1084817 , وللم�سفـــي وحـــده حـــــــق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   , الغـري  اأمـــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 117 ر.ب : 612 
هاتـف رقــم : 95505566

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

طالب بن خلفان بن حممد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وطالب للتجارة �ش.م.م 
يعلن طالب بن خلفان بن حممد احل�سني اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة نا�سر وطالب للتجارة 
�ش.م.م  , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1818503 , وفقا لتفاق ال�سركــاء 
 , الغري  اأمام  الت�سفيــة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل   , املــوؤرخ 2018/5/30م 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
حمافظة م�سقط

�ش.ب : 2769 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99525461 

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 �سعيد بن �سالح العنبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلزل �ش.م.م 
يعلن عبداللـــه بـــن �سعيــد بــن �سالح العنبــوري اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة زلـــزل �ش.م.م , 
وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1189096 , وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركة فــي الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 486 ر.ب : 122

هاتف رقم : 95457719 
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

اإبراهيم بن داوؤد بن حبيب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مربط املغريات �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن داوؤد بن حبيب اللواتي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة مربط املغريات �ش.م.م , 
وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1146389 , وفقا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
وعلى   , الغري  اأمام  الت�سفيــة  فــي  ال�سركــة  حــق متثيـــل  وحــده  وللم�سفــــي   , 2018/3/4م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

دار�سيت - والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99332285 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن نا�سر بن عامر اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو بلعرب اجلهوري للتجارة - تو�سية
يعلن �سلطان بن نا�سر بن عامر اجلهوري اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة اأبو بلعرب اجلهوري 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1842323 , وفقا لتفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/8م , وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام 
الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 864 ر.ب : 121
هاتف رقم : 95142486 

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 عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاهية و�سريكتها للتجارة �ش.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة زاهيــــة و�سريكتهـــا  يعلن اأحمد بن عبداللـه بـن علــي البلو�ســي 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1527665 , وفقا لتفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/25م , وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام 
الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 676 ر.ب : 112

هاتف رقم : 94543543 
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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حلمي بن �سالح بن عي�سى الكندي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلمي خلدمات التلميع والتجارة �ش.م.م
يعلن حلمي بن �سالح بن عي�سى الكندي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة حلمي خلدمات التلميع 
والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1078665 , وفقا لتفاق 
الت�سفيــة  فــي  ال�سركــة  متثيـــل  حــق  وحــده  وللم�سفــــي   , 2017/12/26م  املــوؤرخ  ال�سركــاء 
اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 364 ر.ب : 118

هاتف رقم : 95309695 
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 اأحمد بن نا�سر الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنيان املتحدة لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م
يعلن �سعيد بن اأحمد بن نا�سر الرواحي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة بنيان املتحدة لالإن�ساء 
والتعمري �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1157775 , وللم�سفــــي 
وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99416559 

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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عمران بن �سعيد بن حميد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب م�سقط لل�سيارات �ش.م.م
يعلن عمران بن �سعيد بن حميد املقبايل اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة �سباب م�سقط لل�سيارات 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1043301 , وللم�سفــــي وحــده 
حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 2511 ر.ب : 111
هاتف رقم : 96088050 

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 �سري حممد بن خان حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اجلوهر للم�ساريع احلديثة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سري حممد بن خان حممد البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة طيف اجلوهر 
للم�ساريع احلديثة �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1076172 , 
وفقا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/4/28م , وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي 
الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
 حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1096 ر.ب : 131
هاتف رقم : 95521329 

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

-97-



اجلريدة الر�سمية العدد )1255(

خالد بن �سعيد بن حارب الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

ال�ساملـــة  التفـــوق  اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة  الدرعـــي  بـــن حـــارب  �سعيــد  بـــن  يعلن خالـــد 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1159731 ,  وللم�سفي 
وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1624 ر.ب : 111

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

حبيب بن جمعة بن قا�سم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي الزدجايل للتجارة - تو�سية

يعلن حبيب بن جمعة بن قا�سم الزدجايل اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة اأبو مرمي الزدجايل 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1110610 ,  وللم�سفي 
وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم :  99772749

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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بلعرب بن خلفان بن نا�سر الذخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة لل�سحن �ش.م.م
يعلن بلعرب بن خلفان بن نا�سر الذخري اأنه يقوم بت�سفية �سركـة املر�ساة لل�سحن �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1532235 ,  وفــــقا لتــفاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 
, وعلى  الغري  اأمام  الت�سفيــة  فــي  ال�سركــة  وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل   , 2018/2/28م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم :  99040709

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سلطان بن خلفان بن �سامل اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ش احلمراء للحلول الطاقة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن خلفان بن �سامل اليحيائي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة راأ�ش احلمراء للحلول 
الطاقة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1314762 ,  وفــــقا لتــفاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمام 
الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم :  99758346
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 علي بن حممد احلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة احلمادي التجارية �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن علي بن حممد احلمادي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة جمموعة احلمادي 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1592130 ، وللم�سفــي 
وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــة اأمام الغري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 73 ر.ب : 118
هاتف رقم : 99320099 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

نا�شر بن �شامل بن حمد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد اجلابري ونا�شر الهنائي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

اأحمد اجلابري ونا�سر  اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة  يعلن نا�سر بن �سامل بن حمد الهنائي 
بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة  الهنائي 
1070530 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــة اأمام الغري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 487 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95337756 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد بن �شليم الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد واأحمد القلم - ت�شامنية 

يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة حممد واأحمد القلم - 
وللم�سفـــــي   ،  1358740 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيـــة 
وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 211 ر.ب : 122

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبيات املتحدة �ش.م.م 

 ، اأبيات املتحدة �ش.م.م  اأنه يقوم بت�سفيــة �سركة  اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي  يعلن 
، وللم�سفـــــي وحـــــده حـــق  بالرقـــــم 1096194  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة 
اأمـــام الغـــــري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة  متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1713 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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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طارق بن �شعيد بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر ال�شالم للتجارة �ش.م.م 
يعلن طارق بن �سعيد بن حميد املعمري اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة �سقر ال�سالم للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1542494 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 786 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99232933 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

هالل بن �شعيد بن حمد ال�شيذاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذرى �ش.م.م 
يعلن هالل بن �سعيد بن حمد ال�سيذاين اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة الذرى �ش.م.م ، وامل�سجلة 
لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1712292 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة 
فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 262 ر.ب : 132
هاتف رقم : 98583865 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن �شعيد بن �شيف احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دفائن اخلري للتجارة �ش.م.م 
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سيف احلرا�سي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة دفائن اخلري للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1669087 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/24م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 676 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99414159 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

م�شعود بن عبداللـه بن م�شلم امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار التوازن �ش.م.م 
يعلن م�سعود بن عبداللـه بن م�سلم امل�سكري اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة دار التوازن �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1204557 ، وفقــا لتفـاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغــري  اأمـــام  الت�سفيــــة  فــي  ال�سركة  وحــده حق متثيـــل  وللم�سفــي   ، 2018/6/4م 
اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 676 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�شفــي
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ح�شني بن حممد بن ح�شن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االبتكار 2000 �ش.م.م
يعلن ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة البتكار 2000 �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1617508 ، وفقــا لتفـاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغــري  اأمـــام  الت�سفيــــة  فــي  ال�سركة  وحــده حق متثيـــل  وللم�سفــي   ، 2018/3/1م 
اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب : 878 ر.ب : 114

هاتف رقم : 97449119 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

خالد بن �شعيد بن مبارك الغماري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفق اخلليج �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة نفق اخلليج �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1285822 ،  وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية العامرات - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 100 ر.ب : 112
هاتف رقم : 98199531 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عدنان اجلابري للم�صاريع ال�صاملة - تو�صية 
تعلـن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة اأبو عدنان اجلابري 
للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1124772 ، 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/27م  ال�سركاء  وفــقـــا التفــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1914 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 99819979

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زمردة اخلليج املتحدة �ص.م.م 

تعلـن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة زمردة اخلليج املتحدة 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1059308 ، وفــقـــا التفــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/27م ، 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 : 9 ر.ب : 124 

هاتـف رقــم : 99819979
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة علي بن مرهون وابنته للتجارة واملقاوالت - تو�صية 
تعلـن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة علي بن مرهون وابنته 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية  ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1507060 ، 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/27م  ال�سركاء  وفــقـــا التفــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  اجلميـع مراجعة  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1927 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99819979

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكيذا الدولية �ص.م.م

تعلـن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنــها تقـوم بت�سفـية �سـركة الكيذا الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1362062 ، وفــقـــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغـــري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل  2018/2/13م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 1914 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 99819979

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البيدعة للتجارة �ص.م.م

تعلن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنها تقوم بت�سفية �سركة البيدعة للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2230380 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
2018/5/27م ، وللم�سفية وحدها حق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيــة اأمــام الغيــــر ، وعلـــى 
العنوان  على  ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـية  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :
�ص.ب : 40 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99819979
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

 طه بن عبداحل�صني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوطنية للخدمات اللوج�صتية �ص.م.م
يعلــن طه بن عبداحل�سني اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الوطنية للخدمات اللوج�ستية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــــــم 1047087 ،  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 :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 367 ر.ب : 312 
هاتـف رقــم : 91135557

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القالدة ال�صحرية للتجارة م غرفة �ص.م.م

يعلــن طه بن عبداحل�سني اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركــــة القــــالدة ال�سحريــــة للتجـــارة 
م غرفة �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــــــم 1700618 ،  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 :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 1439 ر.ب : 312 
هاتـف رقــم : 91135557

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زمام م�صقط للخدمات �ص.م.م

يعلــن طه بن عبداحل�سني اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة زمام م�سقط للخدمات �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــــــــم 1084835 ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــــق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمـــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 367 ر.ب : 312 
هاتـف رقــم : 91135557

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خليل بن خلف بن �صعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قباء العاملية �ص.م.م
 ، العاملية �ش.م.م  قباء  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  املعمري  �سعيد  بن  يعلــن خليل بن خلف 
وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــــــــم 1081360 ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــــق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمـــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 934 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95858967

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعيد بن حممد بن ب�صري اخلوالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صهول �صيدة للتجارة �ص.م.م
يعلــن �سعيد بن حممد بن ب�سري اخلوالدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة م�ساريع �سهول �سيدة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1195996 ، وللم�سفـــي 
وحـــده حـــــــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 92325608

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صعيد بن خمي�ص بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيو�ص الغيث للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن �سعيد بن خمي�ش بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة فيو�ش الغيث للتجارة 
 ، بالرقـــــــم 3312909  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 
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 :
�ص.ب : 211 ر.ب : 321 
هاتـف رقــم : 99216812

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن عبداللـه بن اأحمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صهامة الوطنية للتجارة �ص.م.م
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن اأحمد اجلابري اأنـــه يقـــــــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع ال�سهامة 
 ،  8070300 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  للتجارة  الوطنية 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 400 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95092533

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صعيد بن حمد بن علي املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صتقبل عربي للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سعيد بن حمد بن علي املنذري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ستقبل عربي للتجارة - 
وفقـــــــا التفــــاق   ، بالرقـــــم 1201627  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، ت�سامنية 
اأمام  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية  ال�سركــاء املوؤرخ 2018/7/24م 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 459 ر.ب : 511 
هاتـف رقــم : 99695592

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علياء بنت احليمر بن عزيز الدرعية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم العرف للتجارة - ت�صامنية
تعلـن علـــياء بنت احليمر بن عزيـــز الدرعيـــة اأنــها تقـوم بت�سفـيـــة �سـركـــة جنـــوم العـــــرف 
للتجـــــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــــة لــــدى اأمــانـــــة ال�سـجــــــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1081664 ، 
وفــقـــا التفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/20م ، 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 :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99022220
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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طارق بن هالل بن �صلطان احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوفاق الع�صرية �ص.م.م
اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـة الوفاق الع�سرية  يعلـن طارق بن هالل بن �سلطان احلو�سني 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1063907 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/6/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�صقط
هاتـف رقــم : 99418888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جوهرة العا�صمة التجارية �ص.م.م

م�ساريع جوهرة  �سركـة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  احلو�سني  �سلطان  بن  بن هالل  يعلـن طارق 
 ،  1608770 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  التجارية  العا�سمة 
فـــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/5م  املوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق  وفقــــا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 99418888
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة انطالقة النه�صة �ص.م.م

اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـة انطالقة النه�سة  يعلـن طارق بن هالل بن �سلطان احلو�سني 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027656 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/6/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�صقط
هاتـف رقــم : 99418888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فنون م�صقط - ت�صامنية

 - م�سقط  فنون  �سركـة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  احلو�سني  �سلطان  بن  هالل  بن  طارق  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1800604 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/6/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�صقط
هاتـف رقــم : 99418888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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يو�صف بن علي بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رتاج اجلزيرة للتجارة - ت�صامنية
يعلن يو�سف بن علي بن حممد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة رتاج اجلزيرة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــــم 1026773 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �صنا�ص - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 24 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 96571710

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبداللـه بن م�صبح بن علي الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبراج اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبداللـه بن م�سبح بن علي الكندي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اأبراج اجلزيرة املميزة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1151497 ، 
وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة لوى - حمافظة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99042983
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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جمعان بن �صاملني بن �صامل الري�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رذاذ �صنا�ص احلديثة - تو�صية
يعلن جمعان بن �ساملني بن �سامل الري�سي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة رذاذ �سنا�ش احلديثة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــــم 1117804 ،  وللم�سفــــي 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 : 
هاتـف رقــم : 98884749

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

هيثم بن خمي�ص بن را�صد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات ال�صفى للتجارة واملقاوالت - تو�صية
ال�سفى  مرتفعات  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  ال�سبلي  را�سد  بن  خمي�ش  بن  هيثم  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 3211088 ، 
وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 393 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 92223744

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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مبارك بن ح�صن بن �صعيد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صبح بن حممد ومبارك بن ح�صن للتجارة - ت�صامنية

يعلــن مــبارك بن ح�ســــن بن �سعيـــد الربيكـــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�سبـح بن حمـمد 
ومبارك بن ح�سن للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�ســــركـــة  متثــيـل  حق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3081168
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة
�ص.ب : 197 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 95119921

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن عبداللـه ال�صاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرواد خلدمات البرتول �ص.م.م
يعلن اأحمد بن عبداللـه ال�ساملي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة الرواد خلدمات البرتول �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقـم 1191493 ، وفقــــــا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 
2018/4/9م ، 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 : 2037 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 24125176

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �صامل بن عبداللـه الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاطي بو�صر للتجارة �ص.م.م
يعلن عبداللـه بن �سالـــم بن عبداللـــه الهنائـــي اأنـه يقـــــــوم بت�سفـيــة �سركـــــة �ساطــي بو�ســــر 
وللم�سفـــي   ، بالرقم 1657720  التجـاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  للتجارة 
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 : 1011 ر.ب : 131 
هاتـف رقــم : 99377384

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبداللـه بن عبا�ص بن حممد البلو�صي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جممع النورين للخدمات الطبية �ص.م.م
اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـة جممع النورين  يعلـن عبداللـه بن عبا�ش بن حممد البلو�سي 
 ، بالــرقم 1006566  الـتجاري  ال�سجل  اأمــانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  الطبية  للخدمات 
، 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 : 89 ر.ب : 324 

هاتـف رقــم : 24799077
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن �صلطان بن حمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عابر ال�صحراء للم�صاريع املتحدة �ص.م.م
يعلــن اأحمـــد بن �سلطــان بن حمــد الغيالنــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة عابـــــر ال�سحــــراء 
 ،  1185220 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  املتحدة  للم�ساريع 
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 : 
املعبيلة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2511 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 95667379

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�صفــي

خلفان بن مرزوق بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب الظاهرة للتجارة - تو�صية
الظاهرة  يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة جنوب  اأنـه  البلو�سي  يعلــن خلفان بن مرزوق بن حممد 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7054572 ، 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 عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 629 ر.ب : 511 
هاتـف رقــم : 94007678

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�صفــي
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حميد بن خلفان بن �صامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال �صحار للتجارة - تو�صية
 - للتجارة  �سركـة رمال �سحار  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  املعمري  �سامل  يعلـن حميد بن خلفان بن 
وللم�ســفــــي   ،  3193268 بـــالـرقـم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية 
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 : 
والية �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ص.ب : 682 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99310575

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�صفــي

ماجد بن �صلطان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأجماد الوطن العاملية �ص.م.م
يعلـن ماجد بن �سلطــان بن عبداللـه املعمـري اأنه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة م�ساريــع اأجمـــاد 
 ،  1199751 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــــــة   ، �ش.م.م  العاملية  الوطن 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صنا�ص - حمافـظــة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99679796
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبدالر�صا بن نا�صر بن را�صد ال�صيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبدالر�صا بن نا�صر بن حممد ال�صيباين وولده - تو�صية

بن  عبدالر�سا  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  ال�سيباين  را�سد  بن  نا�سر  بن  عبدالر�سا  يعلـن 
نا�سر بن حممد ال�سيباين وولده - تو�سية ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانـــــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري 
اأمام الغـري ،  بـــالـرقـــــم 3122085 ، وللم�ســفــــي وحــــده حـــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �صحم - حمافـظــة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92212426
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�صفــي

اأحمد بن �صامل بن �صعيد الري�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القطعي للتجارة �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن �سامل بن �سعيد الري�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة القطعي للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمــانـة ال�سجل الـتجـاري بالــرقم 1231247 ، وفــقـــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/9م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ص.ب : 41 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 93644488

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن مبارك بن را�صد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة النقطة الذهبية املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن حممد بن مبارك بن را�سد املقبايل اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة النقطة الذهبية املتحدة 
بـــالـرقــم  الـتجاري  ال�سجـــــل  اأمانــــــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حـــق  وحــــده  وللم�ســفــــي   ،  1145131
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة
�ص.ب : 43 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 96113981
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

مبارك بن عبيد بن بخيت القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة مبارك بن عبيد بن بخيت القريني واأوالده - تو�صية

اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة مبارك بن عبيد بن  القريني  يعلـن مبارك بن عبيد بن بخيت 
بـــالـرقــم  الـتجاري  ال�سجـــــل  اأمانــــــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - واأوالده  القريني  بخيت 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حـــق  وحــــده  وللم�ســفــــي   ،  3204391
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ص.ب : 354 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 99629725

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حمدون بن حمود بن غنيم الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صداقة العربية �ش.م.م
ال�سداقة  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الفزاري  غنيم  بن  بن حمود  يعلـن حمدون 
وللم�سفـي   ،  1048047 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العربية 
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 : 
الغربة ال�صمالية - واليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 17 ر.ب : 418
هاتـف رقــم : 92722808

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 .
من�صور بن حممد بن املر املجعلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلزيرة لالمتياز التجاري �ش.م.م

لالمتياز  اجلزيرة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املجعلي  املر  بن  حممد  بن  من�سور  يعلـن 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1015005 ، وللم�سفـي  ، وامل�سجلـة لدى  التجاري �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 : 10 ر.ب : 414

هاتـف رقــم : 92555338
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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نا�صر بن �صعيد بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امليا�صم املتحدة �ش.م.م
 ، امليا�سم املتحدة �ش.م.م  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1087317 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/13م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 1475 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99320059

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 .
ح�صني بن علي بن حمود التهامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تهامة املتحدة �ش.م.م

يعلـن ح�سني بن علي بن حمود التهامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تهامة املتحدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1696793 ، وللم�سفـي وحـــده حـــق 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 : 707 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 98246999
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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عبداللـه بن �صامل بن عبداللـه الربا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صا�صة الف�صية - ت�صامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سا�سة الف�سية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــــم 1594311 ،  وللم�سفــــي وحــــده 
، 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 : 
اخلو�ش - واليـة ال�صيب - حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 221 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 96174488

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 .
را�صد بن �صعيد بن �صامل العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روا�صي قريات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن را�سد بن �سعيد بن �سامل العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روا�سي قريات للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1547356 ، 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�صقط

�ش.ب : 320 ر.ب : 120
هاتـف رقــم : 99800317

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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يعقوب بن �صبيل بن داد رحيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صيم املتحدة �ش.م.م
املتحدة  و�سيم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  رحيم  داد  بن  �سبيل  بن  يعقوب  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1040543 ، 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 : 4444 ر.ب : 313
هاتـف رقــم : 93555043

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 .
حممد بن م�صلم بن حممد ال�صاعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأبناء م�صلم بن حممد ال�صاعدي للتجارة واملقاوالت - تو�صية
بن  م�سلم  اأبناء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�ساعدي  حممد  بن  م�سلم  بن  حممد  يعلـن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، تو�سية   - واملقاولت  للتجارة  ال�ساعدي  حممد 
بالرقـم 4005120 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

هاتـف رقــم : 95501087 - 92249228
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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يو�صف بن �صامل بن را�صد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط لتكنولوجيا النفط �ش.م.م
لتكنولوجيا  �سركـــة م�سقط  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الزعابي  را�سد  بن  �سامل  بن  يو�سف  يعلـن 
وللم�سفـي   ،  1162041 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  النفط 
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 : 346 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99420840
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 .
�صامل بن م�صلم بن حمد الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املليار للتجارة �ش.م.م

 ، اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املليار للتجارة �ش.م.م  يعلـن �سامل بن م�سلم بن حمد الكثريي 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 4119444  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 : 555 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 99457887
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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اأحمد بن حممد بن عامر ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خدمات تطوير املكاتب �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن حممد بن عامر ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خدمات تطوير املكاتب 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1429310 ، 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 م�صقط

�ش.ب : 148 ر.ب : 118
هاتـف رقــم : 91135557

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 .
يا�صني جمعة �صيف يون�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صرياوي احلديثة �ش.م.م

ال�سرياوي احلديثة  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  يون�ش  يا�سني جمعة �سيف  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1080892 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/19م ، 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 م�صقط
هاتـف رقــم : 97755938

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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خالد بن �صامل بن عبدالـله الفجري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة العاملية احلديثة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن عبدالـله الفجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املدينة العاملية احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1012758 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/7/11م ، 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 : 527 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99430105

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 .
حممد بن �صامل بن �صهيل العمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الف�صيالن للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

للتجارة  الف�سيالن  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العمري  �سهيل  بن  �سامل  بن  يعلـن حممد 
واملقــــاولت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 2097567 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99275999

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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لوؤي بن علي بن يو�صف الفا�صل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الن�صاب لل�صناعات املعدنية �ش.م.م
يعلـن لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�سل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الن�ساب لل�سناعات املعدنية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8018383 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 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 : 

روي  - حمافـظــة م�صقط
�ش.ب : 1886 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99313712

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 .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خزائن الفيا�ش للتجارة - تو�صية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خزائن الفيا�ش للتجارة -  يعلـن لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�سل 
تو�سية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1165158 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 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 : 

روي  - حمافـظــة م�صقط
�ش.ب : 1886 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99313712

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�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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فاطمة بنت عي�صى بن علي البلو�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فواني�ش ال�صيب للتجارة �ش.م.م
تعلـن فاطمة بنت عي�سى بن علي البلو�سيــة اأنـها تقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة فوانيـــ�ش ال�سيـــب 
، وللم�سفـية  الـتجـاري بالرقـم 1048586  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  للتجارة �ش.م.م 
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 : 36  ر.ب : 101

هاتـف رقــم : 97318513
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�صفـيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
بلعرب بن خلفان بن نا�صر الذخري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل املدينة للتجارة �ش.م.م

يعلـن بلعرب بن خلفان بن نا�سر الذخري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة معامل املدينة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1697579 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�صقط
هاتـف رقــم : 99040709

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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�صعيد بن �صري حممد بن خان حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الب�صرى للم�صاريع احلديثة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الب�سرى  يعلـن �سعيد بن �سري حممد بن خان حممد البلو�سي 
للم�ساريع احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1070492 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 1096 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 95521329

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 .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة الرنج�ش �ش.م.م
زهرة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  حممد  خان  بن  حممد  �سري  بن  �سعيد  يعلـن 
الرنج�ش �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1278592 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 1096 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 95521329

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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حممد بن يحيى بن را�صد ال�صاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صريك للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن يحيى بن را�سد ال�ساملي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سريك للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1349171 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق 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 : 99879879

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 .
اأحمد بن �صامل بن حمد العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع منارة املجد ال�صاملة لالإعمار - ت�صامنية

املجد  منارة  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العرميي  بن حمد  �سامل  بن  اأحمد  يعلـن 
ال�ساملة لالإعمار - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1182089 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 80 ر.ب : 425

هاتـف رقــم : 96636424
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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معاذ بن �صعيد بن عبداللـه الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقنية اجلديدة للمقاوالت �ش.م.م
اجلديدة  التقنية  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الزعابي  عبداللـه  بن  �سعيد  بن  معاذ  يعلـن 
للمقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1237310 ، 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 : 99368716

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 .
 خمتار بن حممد بن حميد املنظري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع حور�ش الوطنية �ش.م.م

حور�ش  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنـــه  املنظــري  حميد  بن  حممد  بن  خمتار  يعلـن 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1032071  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  الوطنية �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 : 136 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 92889441
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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�صامل بن �صعيد بن �صيف احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيف اجلابري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سيف احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سيف اجلابري و�سريكه 
وفقا   ،  1556622 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/24م ، 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 : 
�ش.ب : 676 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99414159
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 .
خالد بن �صامل بن نا�صر املحروقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز االأبراج للر�صاقة والتجميل �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سامل بن نا�سر املحروقي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز الأبراج للر�ساقة 
والتجميل �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1787861 ، 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 : 1713 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99009187

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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حممد بن را�صد بن عيد الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القارات اخلم�ش الدولية - تو�صية
يعلـن حممد بن را�سد بن عيد الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة القارات اخلم�ش الدولية - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1029313 ، 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 : 106 ر.ب : 123

هاتـف رقــم : 90812828
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 .
حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طيف اخلليج الع�صرية �ش.م.م

يعلـن حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طيف اخلليج الع�سرية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1106159 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/19م ، 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 م�صقط
�ش.ب : 400 ر.ب : 612

هاتـف رقــم : 99239278
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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�صعيد بن �صيف بن حمود ال�صق�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأثراء احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سيف بن حمود ال�سق�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الأثراء احلديثة �ش.م.م , 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1071769  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 : 7 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99323002
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 .
نا�صر بن �صامل بن حمد الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مر�صى القوافل العقارية �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن �سامل بن حمد الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مر�سى القوافل العقارية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1055718 , 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 : 
اخلو�ش - حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 487 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 95337756

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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نا�صر بن �صعيد بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منازل م�صقط للبناء والتعمري �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منازل م�سقط للبناء  يعلـن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي 
والتعمري �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1090673 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/6/13م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1475 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99320059

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 .
�صمري بن جمعة بن �صعيد املياحي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صتك�صف العلمي �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امل�ستك�سف العلمي �ش.م.م ,  يعلـن �سمري بن جمعة بن �سعيد املياحي 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1749757  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 : 998 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 99466241
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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ح�صني بن علي بن �صليمان البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع خليفة وح�صني للتجارة �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع خليفة وح�سني 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1067080  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 : 
هاتـف رقــم : 92103330

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 .
نا�صر بن خلفان بن نا�صر الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل احلياة �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن خلفان بن نا�سر الرواحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تالل احلياة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1165554 , وللم�سفـي وحـده حـــق متثيـــل 
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 : 211 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 99833000
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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�صليمان بن �صيف بن �صعود الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البحر الفائ�ش للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
يعلـن �سليمان بن �سيف بن �سعود الكندي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البحر الفائ�ش للتجارة 
 , بالرقــــم 1762257  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنيـــة   - واملقـاولت 
, 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 : 
وليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط

�ش.ب : 131 ر.ب : 115
هاتـف رقــم : 95501015

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 .
خالد بن هالل بن حممد اخلرو�صي\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الأفق للم�صاريع الرائدة - تو�صية

يعلـن خالد بن هالل بن حممد اخلرو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خط الأفق للم�ساريع 
الرائدة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1784447 , 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 : 
املعبيلة ال�صمالية - ولية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 305 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99333011

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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حمود بن حممد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحر ودام للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حمود بن حممد بن علي البلو�ســي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة بحر ودام للتجارة - 

، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1554301  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 : 

روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط

�ص.ب : 1365 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95873287

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرفـي للتجارة �ص.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيـــون - ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة ال�سرفــــي للتجــــارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1273175 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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مكتب البو�شعيدي ومن�شور جمال و�شركاوؤهم 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دامين�شن داتا �ص.م.م
يعلن مكتـــب البو�سعيـــدي ومن�ســـور جمـــال و�سركاوؤهـــم  ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة دامين�سن 
داتا �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم 1141286 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيوبون كون�شرتك�شن كمبني �ص.م.م

يعلـــن مكتـــب �ســـاه للتدقيــق - حما�سبــون قانونيـــون - ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سيوبون 
كون�سرتك�سن كمبني �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم 1271069 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من 

امل�شفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
نواف بن نا�شر بن خاطر البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شني و�شباح للتجارة �ص.م.م 

يعلن نواف بن نا�سر بن خاطر البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ح�سني و�سباح للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1758896 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
طارق بن عبداللـه بن ماجد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأعرابي للتجارة �ص.م.م 

يعلن طارق بن عبداللـه بن ماجــد البلو�سي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة الأعرابـــي للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1187189 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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عمر بن حممد بن عامر ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الق�شيم املتكاملة - ت�شامنية 
يعلن عمر بن حممد بن عامر ال�سعدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة م�ساريع الق�سيم املتكاملة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1111181 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
مرت�شى بن حممد بن علي اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلائط املنيع �ص.م.م

يعلن مرت�سى بن حممد بن علي اللواتي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة احلائط املنيع �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1583611 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

امل�شفــيرقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النظرة امل�شتقبلية للتجارة �ص.م.م
يعلن مرت�سى بن حممد بن علي اللواتي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة النظرة امل�ستقبلية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1583590 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلر�ص االأزرق �ص.م.م
يعلن مرت�سى بن حممد بن علي اللواتي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة اجلر�ش الأزرق �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1583638 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

امل�شفــيرقم 74/4 .
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عبدالرحمن بن عبداللـه بن حمد الهذيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالة العاملية لال�شتثمار �ص.م.م
العاملية  تالة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  الهذيلي  حمد  بن  عبداللـه  بن  عبدالرحمن  يعلن 
عن   ،  1152462 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  لال�ستثمار 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�شفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حممد بن حمود بن حمد احلرا�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اخليزران احلديثة - ت�شامنية

اخليزران  م�ساريع  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  احلرا�سي  حمد  بن  حمود  بن  حممد  يعلن 
، عن  بالرقـــم 1023270  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  ، وامل�سجلة لدى  احلديثة - ت�سامنية 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�شفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن �شهبيك نزر البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جند امللدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �سهبيك نزر البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة جند امللدة للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1776940 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
علي بن را�شد بن حممد ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ند ال�شبول للتجارة �ص.م.م

يعلن علي بن را�سد بن حممد ال�سبلي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ند ال�سبول للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3186660 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

امل�شفــيرقم 74/4 .
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هالل بن حممد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأربيل للمنتجات الأ�ضمنتية - ت�ضامنية
للمنتجات  اأربيل  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  اجلابري  عبداللـه  بن  حممد  بن  هالل  يعلن 
الأ�سمنتية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1015617 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�ضفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدرع العربي املميز للتجارة - ت�ضامنية
يعلن هالل بن حممد بن عبداللـه اجلابري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة الدرع العربي املميز 
، عن   1170481 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�ضفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خلفان بن �ضليمان بن عبداللـه املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة خلفان بن �ضليمان بن عبداللـه املقبايل و�ضريكه - ت�ضامنية
يعلن خلفان بن �سليمان بن عبداللـه املقبايل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة خلفان بن �سليمان بن 
عبداللـه املقبايل و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 
3209881 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة 

امل�ضفــي)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حمد بن عبداللـه بن حمد املزيني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة حمد و�ضعيد اأبناء عبداللـه بن حمد املزيني للتجارة - ت�ضامنية
يعلن حمد بن عبداللـه بن حمد املزيني ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة حمد و�سعيد اأبناء عبداللـه بن
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجــارة - ت�سامنيــة  املزينــي  حمــد 
لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  3116484

امل�ضفــياملــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عبدال�شالم بن �شالح بن حممد العو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الق�شور للعقارات واال�شتثمار - ت�شامنية
يعلن عبدال�سالم بن �سالح بن حممد العو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة الق�سور للعقارات 
وال�ستثمار - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3242005 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�شفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

�شامل بن علي بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن حممد بن �شحي املقبايل و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سامل بن علي بن حممد املقبايل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة را�سد بن حممد بن �سحي 
املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 
3221750 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة 

امل�شفــي)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

حامد بن �شامل بن را�شد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعلة املجد للتجارة - تو�شية
 - للتجارة  املجد  �سعلة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  املعمري  را�سد  بن  �سامل  بن  حامد  يعلن 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3000036 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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�شعيد بن �شامل بن خليفة الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شليمان بن �شعيد الهنائي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن �سامل بن خليفة الهنائي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سليمان بن �سعيد الهنائي 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3155498 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإبراهيم بن علي بن جمعة احلميدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البينة الوطنية - ت�شامنية
 - الوطنية  البينة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  احلميدي  جمعة  بن  علي  بن  اإبراهيم  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1038078 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .

خلفان بن نا�شر بن �شامل الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تكنولوجيا الربجميات والت�شغيل �ص.م.م
يعلن خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة تكنولوجيا الربجميات 
والت�سغيل �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1225733 ، عن انتهـــاء 
قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

امل�شفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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