
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1259(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

                                                              هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم 
�سـادر فـــي 2018/8/26 باإ�ســـدار لئحــة تنظيــم  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/45 
واإدارة املعار�ض والفعاليات فـي املنطقة القت�سادية 

اخلا�سة بالدقم .
                                 جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة

�ســــادر فــــــي 2018/9/3 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/7 
الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

          وزارة القـوى العاملـة
اإعالن ب�ســاأن طلــبات ت�سجيــل نقابــات عماليــة . 

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

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سرتان انرجي ال�سرق الأو�سط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نيتي التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل اأحمد �سامل اجلعدي واأخوانه للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيناء للتعمري واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخطط ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر الفيقني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإ�سماعيلي الرفيعة - ت�سامنية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الرو�ض للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروا�سم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة الرباعية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب اخلاطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل فيلكا للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القواعد املا�سية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليل اليمن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليل بن اإبراهيــم بــن هـــالل البو�سعيــدي 

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�س�ض العاملية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف املعبيلة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري �سمائل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سعيد احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القريتني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البقاع الغربية �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو عمران اخلمي�سي و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت امل�ست�سار للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة بهالء للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلمي�سي واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمراء الأهلية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر العلوي واأولده - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيدة اخلليج للم�ساريع والطاقة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز امل�ستقبل التجاري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن خمي�ض بن �سنجور و�سركاه �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فهد العلوي وولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطلعة الالمعة للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة للحا�سب الآيل �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مارية للت�سويق �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سـ�ض للت�ساميـم الفنيـة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأف�سل خلدمات الأملنيوم �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي لالإلكرتونيات �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثالثي الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 
اإعالن عـن بـدء اأعمــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة املاجــــد للم�ساريــــع الهند�سيــة والتجــارة 

واملقاولت �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني عبدالر�سا علي العبدواين للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء �سحم �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل لإطارات ال�سيارات �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الأ�سدقاء �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز العرب للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية خلدمات الطاقة احلديثة �ض.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضحائب مزون للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الأنوار امل�ضعة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فتيلة للتقنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البحري واللواتي ال�ضاملة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضار امل�ضيبي للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زهور ال�ضيب الأرجوانية �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تالل منح احلديثة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منتزه الوادي للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو فار�ش ال�ضليماين - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضرق الأو�ضط لالأمن وال�ضالمة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العاملية للتوريدات احلديثة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فيافـي الكامل احلديثة للتجارة - تو�ضية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدينة الرائدة للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضقور اجلبال للتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهول الرمثاء للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع عطاء بدية للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع مرتفعات حويل للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيد و�ضقر للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنوار ينبع للتجارة - تو�ضية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضوار جمي�ش احلديثة للتجارة واملقاولت - 

ت�ضامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضرار الغيل للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ميابني للمقاولت واأعمال ال�ضيانة العامة �ش.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساعد بن عبداللـه بن �سعيد البلو�سي واأولده 
للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة نخل للتجارة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاوية الذهبية للمقاولت �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سالم العاملية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأخوة الدولية �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمال العربي �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�ساحية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي الديل للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توا�سل �سنا�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد اخلليجية املتحدة للتجارة واملقاولت 

�ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البهجة املتميزة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة بنت حممد بن �سعيد املعمري واأولدها 
للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم مرتفعات املعمورة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يحيــى الغ�سينــي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأقطار العربية الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحــي الهند�سيــة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�ســني للمــواد الغذائية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء ال�سيب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالحة خلدمات الأملنيوم �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للمواد الغذائية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهــى ال�سالحــة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار ال�سيب للتجــارة واملقــاولت �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شارفة ملقاوالت البناء �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمــاء لالإلكرتونيات والتكنولوجيـا �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شارفة للمواد ال�شحية ومواد البناء �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شالحة خلدمات الزراعية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقهى املبهاج �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكتيني الوطنية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غــزال الدقــم للتجــارة واملقاوالت - ت�شامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة التكنولوجيا احلقيقية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عقيل وح�شني للخدمات التجارية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رذاذ للخدمات الهند�شية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمور املنت�شر للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شــرق ال�شويريــج �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر العرب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شواء امل�شرقة - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمينــة بنــت علــي بن عبيد الفار�شي و�شريكتها 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكيومي واحلب�شي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع ال�شحراء للتجارة واملقاوالت - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون االأ�شائل للتجــارة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عا�شم وح�شن اأبناء طار�ش بن ح�شني للتجارة - 
ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإطاللة �شحار العاملية - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ديكرا عمان �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ام تي دي عمان للبنية التحتية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دبليو �شي تي طرق عمان �ش.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرفعة التجارية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الدرعي الوطنية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمانية للخدمات اخلر�شانية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع الإبداع العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناهل اجلبيل التجارية - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بدر اليعقوبي للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراج �شحار املتحدة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواطئ الرباط للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع احلكيم املتميزة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما العا�شمة املا�شية للتجارة واملقاولت - 

ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جداول وادي اجلزي للتجارة واملقاولت - 

ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلربة اخلليجية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قناديل ال�شرق للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملتقى الطرق للحلول التجارية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جومز الفنية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن عبدالر�شول بن علي �شاجواين 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاحل جمز الذهبي للتجارة واملقاولت - تو�شية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأيام املتحدة ال�شبعة للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضاطئ املدينة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شات الباطنة املتحدة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح الطريف للتجارة واملقاولت - ت�شامنية . 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع املحافظة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�سني 

واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض الفلج املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل �سحم للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اآفاق احل�سارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اآفاق احل�سارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكندي والذهلي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني جمي�ض للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخلليج املتحدة �ض.م.م .

 - للمقــاولت  عبدالعزيــز  اأبــو  م�ساريــع  ل�سركــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحاربي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق التعاون الوطنية - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال راأ�ض مدركة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوهيبي للتطوير والتعمري �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفافية ال�سادقة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة �سحار العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معايل العز للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الكوثر �ض.م.م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم 

قـــــرار

 رقم 2018/45 

باإ�صدار الئحة تنظيم واإدارة املعار�ض

 والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�ساديــة اخلا�ســة 
بالدقم ، واإ�سدار نظامها ، 

واإلى نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 ، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن تنظيم واإدارة املعار�س والفعاليات فـي املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 
باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

يلتزم كل من ميار�ض ن�صاط تنظيم واإدارة املعار�ض والفعاليــات فــي املنطقــة االقت�صاديـة 
اخلا�صة بالدقم بتوفـيق اأو�صاعه وفقا الأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على )6( 

�صتة اأ�صهر من تاريخ العمل بها . 
املــادة الثالثــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صـدر فـي : 15 /12/ 1439هـ
املـوافــــق : 26 / 8  /  2018م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري
                                                                            رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

الئحــة تنظيــم واإدارة املعــار�ض

 والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

الف�صـــل االأول

تعريفـــات 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

الهيئـــــة : 

هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم .

املنطقــة : 

املنطقة االقت�سادية اخلا�سة الكائنة بوالية الدقم .

املجلـــ�ض : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيـ�ض : 

رئي�س املجل�س  . 

املعر�ض اال�صتهالكي التخ�ص�صي : 

كل معر�ض جتاري تعر�ض ، وتباع فـيه منتجات تخ�ص�صية اأو خدمات ذات طبيعة مت�صابهة 
اأو متجان�سة .

معر�ض الدولة الواحدة : 

كــل معـــر�ض جتـــاري خـــا�ض بدولــة معينــة تعر�ض فـيه منتجات اأو خدمات تنتج اأو تقدم 
فـي تلك الدولة .

معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية : 

كل معر�ض جتاري تعر�ض ، وتباع فـيه منتجات عمانية ال�صنع .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

املعــر�ض اخليــري : 

كل معر�ض جتاري تعر�ض ، وتباع فـيه منتجات اأو خدمات خمتلفة ، ويعود دخله بالكامل 
لالأعمال اخلريية .

املعر�ض الثقافـي : 

العلمية  باالأن�صطة  ، وتباع فـيه منتجات وخدمات متخ�ص�صة  كل معر�ض جتاري تعر�ض 
والتعليمية والثقافـية والفنية . 

معر�ض العيد : 

كل معر�ض جتاري تعر�ض ، وتباع فـيه منتجات خمتلفة ، ويتم تنظيمه قبل ، وفـي اأثناء 
االأعياد ، ل�سراء احتياجات االأعياد .

الفعاليات : 

منا�صبات يتم تنظيمها للتوا�صل وتبادل اخلربات واملعلومات والنقا�ض والتوعية وتقدمي 
نتائج االأبحاث ، كاملوؤمترات ، واملنتديات ، والندوات ، واملحا�صرات ، واالأم�صيـــات ، وحلقــات 

العمل . 

الرتخي�ض : 

املعار�ض  واإدارة  تنظيم  ب�صاأن  التجارية  للمن�صــاأة  الهيــئة  عن  ال�صـــادرة  الكتابيـــة  املوافقـــة 
والفعاليات .

املرخ�ض له : 

كل من�صاأة جتارية )�صركة اأو موؤ�ص�صة( ال�صادر لها الرتخي�ض  . 

الف�صــل الثانــي

�شروط واإجراءات الرتخي�ص

املــادة ) 2 (

يجــب علــى كـل مـن يرغـب فـــي تنظيــم واإدارة املعــار�ض والفعاليـــات فـــي املنطقــة احل�صــول 
على الرتخي�ض .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

املــادة ) 3 (

ي�صرتط للح�صول على الرتخي�ض تقدمي طلب اإلى الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض 
اأن  اأو الفعالية مبدة ال تقل عن )30( ثالثني يومــا ، علــى  قبل التاريخ املحدد للمعر�ض 

يرفق به - بح�صب كل طلب - امل�صتندات ، والبيانات االآتية :
 1 - �صورة من عقد التاأ�صي�ض اأو النظام االأ�صا�صي لطالب الرتخي�ض ، وال�صجل التجاري .

2 - بيان باأ�صماء املن�صاآت التجارية : العمانية ، واالأجنبية التي �صت�صارك فـي املعر�ض 
وعناوينها ، والن�صاط الذي �صت�صارك به .

 ، ، وا�صم العار�ض  باأ�صماء املنتجات واخلدمات التي �صيتم عر�صها وبيعها  3 - قائمة 
وبياناته ، م�سحوبة بامل�ستندات الدالة على �سحتها .

4 - �صورة من وثيقة التاأمني اخلا�صة بالعار�صني اإن كانوا اأجانب . 

5 - ما يفـيد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية بح�صب نوع املعر�ض اأو الفعالية .

6 - اإي�صال �صداد الر�صم املقرر لدرا�صة الطلب . 

املــادة ) 4 (

امل�صتندات  اإذا كان م�صتوفـيا جميع  اإال  ال يجــوز النظــر فــي طلــب الرتخيــ�ض والبت فـيه 
والبيانات املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 

اأو امل�صتندات املقدمة منه فـي حالة  وال يجوز لطالب الرتخي�ض ا�صرتداد الر�صم املدفوع 
حفظ اأو رف�ض الطلب .

املــادة ) 5 (

فـي حالة عدم ا�صتيفاء طلب الرتخي�ض ال�صــروط واملتطلبــات املن�صــو�ض عليهـا فــي هـذه 
الالئحة ، تقوم الهيئة باإخطار طالب الرتخي�ض باأوجه النق�ض فـي طلبه ، ومنحــه مهلــة 
ال جتاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريـخ اإخطـاره ال�صتكمــال اأوجــه النقــ�ض ، واإال حفــظ 

الطلب .
املــادة ) 6 (

، تبــداأ مــن تاريخ  اأيام عمل  يبت فـي طلب الرتخي�ض خالل مدة ال تتجاوز )10( ع�صرة 
ا�صتيفاء الطلب جميع امل�صتندات والبيانات املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة ، وفـي حالة 

الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض اإلى الرئي�ض خالل )60( �صتني يوما من تاريخ 
اإخطاره ، اأو من تاريخ انق�صاء املدة امل�صار اإليها ، ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .

وفـي حالة موافقة الهيئة على طلب الرتخي�ض ، يجب على طالب الرتخي�ض �صداد الر�صم 
املقرر الإ�صدار الرتخي�ض خالل مدة ال جتاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ املوافقة ، 
واإال اعترب طلب الرتخي�ض كاأن مل يكن ، وال يرتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الهيئة .

املــادة ) 7 (

يجوز للهيئة طرح مزايدة ب�صاأن تنظيم املعار�ض اال�صتهالكية وفقــا للحــاالت وال�صــروط 
التي يحددها املجل�س . 

املــادة ) 8 (

 ، الذهبيــة  وامل�صغــوالت   ، املجوهرات  علـــى ترخيـــ�ض الإقامة معار�ض  ي�صتـــرط للح�صـــول 
واملقايي�ض  للموا�صفات  العامة  املديرية  من  م�صبقة  موافقة  تقديــم  الكرميــة  واالأحجــار 

بوزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة ) 9 (

ي�صرتط للح�صول على ترخي�ض الإقامة مــعار�ض لرتويـــج وبيـــع املنتجــــات ال�صيدالنيــة 
والدوائية واالأع�صاب الطبيعية التي ت�صتخدم لالأغرا�ض الطبية والعالجية ، تقدمي موافقة 

م�صبقة من وزارة ال�صحة .
املــادة ) 10 (

يجوز للمنظمات االإقليمية والدولية التي لها عالقات مع ال�صلطنة ، اإقامة معر�ض ت�صويقي 
�صنوي ، وذلك بعد احل�صول علــى موافقــة وزارة اخلارجيــة ، �صريطــة اأن ينظــم بوا�صطــة 

املرخ�ض له .
املــادة ) 11 (

يجوز الرتخي�ض للجمعيات االأهلية  اأو الهيئات واملوؤ�ص�صات اخلريية املحلية باإقامة معر�ض 
خريي بذاتها ، اأو بوا�صطة املرخ�ض له  .

املــادة ) 12 (

للمنتجات  معــر�ض  باإقامــة  االأهليــة  واجلمعيــات  احلكوميــة  للجهـــات  الرتخيـــ�ض  يجـــوز 
وال�صناعات الوطنية .
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املــادة ) 13 (

وت�صويقيـــة  تن�صيطيـــة  معـــار�ض  باإقامة  التجارية  املجمعات  اأو  للمراكز  الرتخي�ض  يجوز 
، وذلك  التجارية فقط  املجمعات  اأو  املراكز  داخل هذه  لها مقار  التي  التجارية  للمن�صاآت 

بذاتها ، اأو بوا�صطة املرخ�ض له  .

املــادة ) 14 (

تكون مدة الرتخي�ض باإقامة املعار�ض والفعاليات على النحو االآتي :
1 - ال تزيد على )10( ع�صرة اأيام للمعر�ض اال�صتهالكي التخ�ص�صي ، ومعر�ض الدولة 

الواحدة .

2 - ال تزيد على )7( �صبعة اأيام للمعر�ض اخلريي ، واملعر�ض الثقافـي ، ومعر�ض العيد . 

3 - ال تزيد على )5( خم�صة اأيام للفعاليات ، واملعار�ض االأخرى .

وفـي جميع االأحوال ، يجوز للهيئة - بناء على طلب املرخ�ض له - متديد مدة اإقامة املعر�ض 
والفعالية اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك .

املــادة ) 15 (

يحظر على املرخ�ض له التنازل عن الرتخي�ض ال�صادر له طبقا الأحكام هذه الالئحة اإلى 
 ، الهيئة  النا�صئة عنه دون موافقة كتابية من  التنازل عن احلقوق وااللتزامات  اأو  الغري 

و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ) 16 (

يقدم طلب التنازل عن الرتخي�ض على النموذج املعد لذلك مرفقا به البيانات وامل�صتندات 
االآتية :

1 - اأ�صل الرتخي�ض .

2 - اأ�صباب ومربرات تقدمي الطلب .

3 - ما يفـيد ا�صتيفاء املتنازل اإليه لل�صروط واملتطلبات ذاتها املن�صو�ض عليها فـي هذه 
الالئحة للح�صول على الرتخي�ض .

4 - اإي�صال �صداد الر�صم املقرر لدرا�صة الطلب .
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ويبت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز )5( خم�صة اأيام عمل تبداأ من تاريخ ا�صتيفاء الطلب 
البيانات وامل�صتندات املن�صــو�ض عليهــا فـــي الفقـرة ال�صابقــة ، وفـي حالة الرف�ض يجب اأن 

يكون القرار م�صببا .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض اإلى الرئي�ض خالل )60( �صتني يوما من تاريخ 
اإخطاره ، اأو من تاريخ انق�صاء املدة امل�صار اإليها ، ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .

الف�صــل الثالــث

التزامـــات املرخــ�ض لــه

املــادة ) 17 (

، تو�صح موقع كل م�صارك فـيه  اإلى الهيئة خريطة للمعر�ض  اأن يقدم املرخ�ض له  يجب 
ح�صب توزيع املن�صات املعتمدة منه .

املــادة ) 18 (

فعاليــة  اأو  معـــر�ض  اأي  تنظيـــم  اإلغاء  اأو  بتاأجيل  كتابيا  الهيئة  باإخطار  له  املرخ�ض  يلتزم 
مرخ�ض بها قبل يومني على االأقل من التاريخ املحدد الإقامة املعر�ض اأو الفعالية .

املــادة ) 19 (

بيانـــات  تو�صـــح  العار�صـني  جلميع  تعريفـية  بطاقات  باإ�صدار  له  املرخ�ض  يقوم  اأن  يجب 
�صــورة ملونـــة حديثـــة  بهــا  ويكــون مثبتــا   ، اإليها  ينتمي  التي  التجارية  واملن�صاأة  العار�ض 
للعار�ض ، علــى اأن تعتمــد هــذه البطاقــات مــن قبــل الهيئــة قبــل افتتــاح املعـــر�ض ، ويلتـــزم 

العار�صون بارتدائها طوال فرتة اإقامة املعر�ض .
املــادة ) 20 (

يلتزم املرخ�ض له بتوفـري اأفراد اأمن طوال فرتة اإقامة املعر�ض ، اأو الفعالية . 

املــادة ) 21 (

يجب على املرخ�ض له تعيني ممثل له يوجد فـي مقر اإقامة املعـــر�ض اأو الفعالـــية طــوال 
فرتة االنعقاد .
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املــادة ) 22 (

يلتزم املرخ�ض له باأن يقدم اإلى الهيئة تقريرا تف�صيليا عن كل معر�ض رخ�ض له باإقامته ، 
وذلك خالل مدة اأق�صاها )30( ثالثون يوما من تاريخ انتهائه .

الفــ�صل الرابــع

�صوابـط اإقامـة املعـار�ض والفعاليـات وتقييمهـا 

املــادة ) 23 (

تقام املعار�ض والفعاليات فـي القاعات التابعة للفنادق اأو فـي اأي قاعة عر�ض مماثلة تتوفر 
فـيها ال�صروط الالزمة الإقامة املعار�ض والفعاليات والتي حتددها الهيئة ، ما عدا املعار�ض 

امل�صاحبة للمهرجانات وامللتقيات ، فتقام فـي مواقع املهرجانات ، وامللتقيات .
وفـي جميع االأحوال ، يلتزم املرخ�ض له مب�صاحة املعر�ض اأو الفعالية وفق ما تراه الهيئة .

املــادة ) 24 (

و�صائــل  االإعــالن عنها مبختلــف  اأو  لها  الرتويج  اأو  اأو فعالية  اأي معر�ض  اإقامة  ال يجوز 
االإعالم اأو عرب برامج التوا�صل االجتماعي اإال بعد احل�صول على الرتخي�ض الالزم بذلك 

من الهيئة . 
املــادة ) 25 (

املعـــار�ض  عــن خمتلــف  والرتويج  االإعالن  فـي  امل�صتخدمة  اللغة  العربية هي  اللغة  تكون 
والفعاليات ، ويجوز ا�صتخدام لغات اأخرى ، باالإ�صافة اإليها .

املــادة ) 26 (

، وذلك بعد احل�صول  اأن ت�صتمل املعار�ض على تنظيم بع�ض الفعاليات ذات ال�صلة  يجوز 
على موافقات اجلهات املعنية .

املــادة ) 27 (

توزيــع  اأو   ، للجمــهور  هدايا  لتوزيع  ترويجية  عرو�ض  اإقامة  املعر�ض  ي�صاحب  اأن  يجوز 
كوبونات يتم اإجراء ال�صحب عليها للح�صول على جوائز اأو هدايــا ، �صريطة اأخذ املوافقات 

الالزمة بذلك من الهيئة ، واجلهات املعنية .
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املــادة ) 28 (

يجوز للمرخ�ض له حت�صيل مقابل مايل من اجلمهور نظري دخول املعار�ض اأو الفعاليات 
بعد اأخذ موافقة الهيئة .

املــادة ) 29 (

يحظـــر عنــــد اإقامــــة معـــر�ض للمنتجـــات وال�صناعـــات الوطنيـــة ، عـــر�ض اأي معرو�صـــات 
اأو منتجـــات اأجنبيــة ، ويجب اأن يكون جميع العار�صني امل�صاركني فـي املعر�ض ، وكذلك من 

يقوم بالعر�ض عمانيني .
املــادة ) 30 (

يحظر على املراكز اأو املجمعات التجارية  عند تنظيم معار�ض تن�صيطية وت�صويقية للمن�صاآت 
التجارية القيام  مبا ياأتي :

1 - اأن تتم م�صاركات جتارية من خارج املركز ، اأو املجمع التجاري .

2 - عر�ض اأي منتجات تكون �صالحيتها على و�صك االنتهاء .

3 - عر�ض اأي منتجات غذائية �صريعة التلف مثل منتجات االألبان ، وم�صتقاتها .

4 - عر�ض اأي مواد تالفة اأو قدمية بغر�ض التخل�ض منها من خـــالل الرتويـــج لهــا 
متهيدا لبيعها .

5 - عر�ض ال�صلع املقلدة ، واملنتجات واملعدات واالأجهزة واالآالت غري املطابقة للموا�صفات 
واملقايي�س املعتمدة .

بعـــد  اإال  عنهــا  االإعالن  اأو  املعر�ض  فـي  ترويجية  اأو عرو�ض  تخفـي�صات  اإجراء  يجوز  وال 
احل�صول على موافقة الهيئة ، وموافقات اجلهات املعنية  .

املــادة ) 31 (

يجوز للهيئة اإجراء تقييم للمعر�ض بعد انتهاء مدته ، ولها اأن تكلف الغري فـي اإجراء ذلك 
نيابة عنها ، وفـي جميع االأحوال يتحمل املرخ�ض له نفقات التقييم .

املــادة ) 32 (
يجب اأن ي�صتمل تقييم املعار�ض على االآتي :
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1 - عدد االأيام الفعلية الإقامة املعر�س .

2 - امل�صاحة الفعلية للمعر�ض عدا املمرات .

3 - عدد امل�صاركات املحلية ، وعدد امل�صاركات االأجنبية .

4 - نوعية وم�صتوى املعرو�صات ، ومدى جتان�صها مع بع�صها .

5 - مدى اإقبال اجلمهور على زيارة املعر�ض ، وانطباعهم ب�صاأنه .

6 - م�صتوى التنظيم ، ومدى التزام املرخ�ض له ب�صروط الرتخي�ض واأحكام هذه الالئحة .

7 - حجم م�صاركة اأ�صحاب املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ورواد االأعمال واحلرفـيني 

من اأ�صحاب املهن واأ�صحاب االأعمال املنزلية باملعر�ض ، ون�صبة امل�صاحة املخ�ص�صة 

لهم .

لـــه والو�صائـــل  الت�صويق للمعـــر�ض واالإعالنـــات الرتويجيـــة امل�صاحبـــة  8 - م�صتوى 

امل�صتخدمـــة فـــي الت�صويــق ، ونوعية اجلوائز والهدايا التي متنح لزوار املعر�ض ، 

اإن وجدت .

9 - مدى وجود ممثل املرخ�ض له ب�صكل دائم طوال فرتة اإقامة املعر�ض ، ومدى تعاونه 

مع العار�صني ، واجلهة املقام فـيها املعر�ض ، وموظفـي الهيئة .

الف�صــل اخلامــ�ض

اجلــزاءات االإداريــة 

املــادة ) 33 (

اإدارية مقدارها )5000( خم�صة  الالئحة غرامة  اأحكام هذه  يفر�ض على كل من يخالف 

اآالف ريال عماين  . 

وتت�صاعف هذه الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة مع وقف الن�صاط ملدة )3( ثالثة اأ�سهر ، 

واإلغاء جميع الت�صاريح ال�صادرة للمخالف الإقامة اأي نوع من املعار�ض خالل فرتة االإيقاف .

وفـي جميـــع االأحــــوال ، يـجــب اتخــاذ االإجـــراءات الـمقـــررة قانونــــا لغـلق )املعر�ض( املخالف ، 

اأو املقام بدون ترخي�ض من قبل الهيئة .
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جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة
قــرار

 رقـم 2018/7 
بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ,
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ,

واإلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2018/1 املنعقد بتاريخ 2018/2/25م ,
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقـــرر
املــادة الأولـــى

ي�ستبدل بن�س املادة )14( من الالئحة التنفـيذيــة لقانــون اخلدمـــة املدنيـــة امل�ســار اإليهــا , 
الن�س الآتي :

 " يكون اختيار املر�سحني للتعيني على النحو الآتي :
        اأول : بالن�سبة للوظائف التي ت�سغل بامتحان :

يكون الختيار بني املر�سحني ح�سب اأ�سبقية الرتتيب النهائــي لنتائــج المتحــان , 
وعند الت�ساوي تكون الأولوية لالأكرب �سنا , فالأ�سبق قيدا فـي �سجل القوى العاملة .

ثانيا : بالن�سبة للوظائف التي ت�سغل دون امتحان :
يكون الختيار بني املر�سحني على اأ�سا�س الأكرث فـي اخلربة العملية , �سواء اأكان 
التعيـــني بنـــاء علــــى املوؤهل بـــدون ا�ستـــراط اخلبـــرة , اأم بـناء على موؤهل وخربة , 
اأم بناء على اخلربة بدون ا�سرتاط املوؤهل , وعند الت�ساوي فـي اإحدى هذه احلالت 

تكون الأولوية لالأكرب �سنا , فالأ�سبق قيدا فـي �سجل القوى العاملة .
وفـي جميع الأحوال , ي�سرتط اأن تكون اخلربة تالية للح�سول على املوؤهل املطلوب ل�سغل 

الوظيفة , واأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة " .

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

�صدر فـي : 23 من ذي احلجة 1439هـ
املوافــــق :   3  من �صبتمبـــــــر 2018م

خالد بن هالل بن �صعود البو�صعيدي
رئيــــــــــ�س جملــــــــــ�س اخلدمـــــــــــــة املدنيــــــــــة
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان , 

اأن عمال )ال�سركة العاملية للأعمال اخل�سبية ( تقدموا اإلى املديرية العامة للرعاية العماليـــة 

بالــــوزارة بطلب ت�سجيـــل نقابـــة عماليـــة , ولكـــــل مت�ســــرر احلق فــي االعرتا�ض علـى هـــذا 

الطلــــب , على اأن يكون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�سات امل�سكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض , وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان , 

اأن عمال ) ال�سركة العمانية االأوروبية ( تقدمــــوا اإلــــى املديريــــة العامـــة للرعايــــة العماليـــة 

بالــــوزارة بطلب ت�سجيـــل نقابـــة عماليـــة , ولكـــــل مت�ســــرر احلق فــي االعرتا�ض علـى هـــذا 

الطلــــب , على اأن يكون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�سات امل�سكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض , وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

وزارة التجـارة وال�صناعـة
اإعـــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ، وذلك وفقــــا للمادة )10( من اأحكـــام 

قانــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 واملـــادة )36( 

من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي
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12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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C25D 5/00 Int.Cl.(51)

(71)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ∫G ∫G »æÑeƒc …QófhÉa ófBG ÖjÉH ¢ùà«à°S óàjÉfƒj
23

(72)
1 (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ΩÉ«∏jh øjhCG
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) πµjÉe ¬jG ¿ƒJQƒg
3(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ¢ùª«L Èjh

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

23
(30)PCT/US2008/013348   4.12.2008

60/992h143   4.12.2007   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54)á«fó©ŸG í£°SC’G πcBÉàd OÉ°†e ±ÓZ
   2028/12/4  ïjQÉàH »¡àæJh  2008/12/4 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 á«bGhh πªëà∏d á∏HÉbh , áØ«ØN á«fó©e Iõ«côd ¥Gh ±ÓZ ÒaƒàH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 , πbC’G ≈∏Y Úà≤ÑW ≈∏Y ±Ó¨dG πªà°ûj . ™«æ°üàdG ¿Éµe óæY ΩGóîà°S’G á∏¡°Sh , É«fÉ#∏L
 øØ∏éŸG ¿ó©ŸG øe á≤«bO áÑcôe IOÉe øY IQÉÑY iôNC’Gh áæØ∏L á≤ÑW øY IQÉÑY ÉªgGóMEG
 Ò°SGƒŸG ájÉbh »`a ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y áØ∏ZC’G ∂∏J ó«ØJ .ôª«dƒÑdG πãe , á∏°UƒŸG ÒZ IOÉŸG øeh
 êÉàfEG ¥ôW ÒaƒJ ºàj . πcBÉJ •É°ShCG »`a ¿ƒµJ »àdG iôNC’G á«fó©ŸG í£°SC’G øe ÉgÒZ hCG
 á©«aQ äÉ≤ÑW Òaƒàd áeó≤àŸG ¢TôdG äÉ«æ≤J Ωóîà°ùJ »àdG ¥ô£dG ∂dP »`a ÉÃ , ±Ó¨dG
 áÑcôe á≤ÑW AÉ°ûfEG øµÁ ¬fEÉa áeó≤àŸG ¢TôdG ¥ôW ΩGóîà°SG ∫ÓN øe . áµ°SÉªàe øµdh
 . øØ∏éŸG ±Ó¨dG í£°S ≈∏Y á∏°UƒŸG ÒZ IOÉŸGh øØ∏éŸG ¿ó©ª∏d ∑Î°ûŸG ¢TôdG á£°SGƒH

. í£°ù∏d ájÉbƒdG øe ójõŸG Òaƒàd ádRÉY IOÉe øe »LQÉN ±ÓZ ™°Vh ÉjQÉ«àNG øµÁh
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H02B 1/36 (2006.01)h H02B 11/127 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1 Gô°ùjƒ°S ¬chÈæ«ÁEG 6020 , 2 ¬°SGÎ°û∏jó«°S : »`a ájô°ùjƒ°S ácô°T , »L ¬jEG Èjh
(72)1 Gô°ùjƒ°S ¿ôjRƒd 6014 , 20 ±ƒ¡JÉe : »`a …ô°ùjƒ°S , ƒdƒ‚hÎ«H ÎdGh
(73)1
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)8/10/2010 : ïjQÉ`àH 1662/10 : º`bQ  Gô°ùjƒ°S

( 3/10/2011 ïjQÉ`àH PCT/EP2011/067217: ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)
(12)
(54)

: ´GÎN’G á«ª°ùJ
á«FÉHô¡µdG í«JÉØŸG áYƒª› øFGõÿ ≥MÓŸ ∫ÉØbEG RÉ¡L

   2031/10/3 ïjQÉàH »¡àæJh  2011/10/3  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
: ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)

 hCG/h  á«FÉHô¡c í«JÉØe áYƒª› áfGõN ≥```ë∏Ÿ  ¢üNC’É```Hh  ,  (6) ≥````ë∏Ÿ  ∫É```ØbEG  RÉ````¡éH ´Gô```àN’G  ≥````∏©àj       
 øe OGó©J ¬d (4 , 3) ¬«Lƒà∏d IGOCÉH ∑ôëàJ ¿CG øµÁ å«ëH É¡Ñ«côJ ºàj »àdG , ájô°üH hCG/h á«fhÎµdEG
 ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG øµ‡ §¨°V QR á£°SGƒH ∫ÉØbE’G RÉ¡L π«¨°ûJ øµÁ ádÉ◊G ∂∏J »`a , (18) èdR äÉëàa
 (29) ∫ÉØbEG ô°üæY Ö«JôJ ºàj ¬fCG »`a Gò¡c ∫ÉØbEG RÉ¡L º°ùàj , ´GÎNÓd É≤ahh . ≥dõæe hCG (8) É«LQÉN
 ô°üæY ≥jôW øY (8) §¨°†dG QR ≈dEG ∫É©a πµ°ûH (29) ∫ÉØbE’G ≥ë∏e π°Uh ºàj å«M , (6) ≥ë∏ŸG ≈∏Y
 , (´) ∫hC’G ácô◊G √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y ∑ôëàj ¿CG øµÁ å«ëH (6) ≥ë∏ŸG ≈∏Y ¬Ñ«côJ ºàj , (20) êGhORG
 ™e ∫ÉØbEG  Üƒ∏°SCÉH  ≥°û©àj ¬∏©L øµÁh ,  (¢U) êGQOEG  √ÉŒG ≈dEG  áªFÉb ÉjGhõH »°SÉ°SCG  πµ°ûH Ò°ùj …òdG
 êGQOE’G √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y Écôëàe (6) ≥ë∏ŸG ¿ƒc ™e , áØ∏àfl ∫ÉØbEG äÉ«©°Vh »`a (18) áàHÉK èdR äÉëàa
 (27) Qôfi ê’õe »`a (29) ∫hC’G ∫ÉØbE’G ô°üæY Ö«côJ ºàj ¬fCG »`a É°†jCG ∫ÉØbE’G RÉ¡L º°ùàj . (¢U)
 ≈∏Y ¬JGP óëH (27) QôëŸG ê’õŸG Ö«côJ ºàj å«M , (´) ácô◊G √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y ∑ôëàj ¿CG øµÁ å«ëH
 ÉjGhõHh (¢U) êGQOE’G √ÉŒG ≈dEG áªFÉb ÉjGhõH Ò°ùj …òdG , (¢S) ¿ÉK ácôM √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y (6) ≥ë∏ŸG
 êQÉN ≈dEG  (29) ∫ÉØbE’G ô°üæY ∂jô– ºàj ¬fEÉa á≤jô£dG √ò¡H . (´) ∫hC’G ácô◊G  √ÉŒG ≈dEG  áªFÉb
 á«fÉK Iôe (29) ∫ÉØbE’G ô°üæY ôjô– ºàjh , ê’õŸG hCG (8) §¨°†dG QR π«¨°ûJ ºàj ÉeóæY ∫ÉØbE’G ≥°û©J
 ∂jô– »`a ÖÑ°ùJh (4 , 3) ¬«Lƒà∏d IGOCG  ≈∏Y ÉgójhõJ ºàj »àdG ,  (16) áàHÉK ácôM ô°UÉæY á£°SGƒH
 ≈∏Y (6) ≥ë∏ŸG ∑ôëàj ÉeóæY , ¬fEG å«ëH , (¢S) ÊÉãdG ácô◊G √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y (27) QôëŸG ê’õŸG
 ÉeóæY (18) á«dÉàdG èdõdG áëàa »`a ê’õÃ âÑãàj (29) ∫ÉØbE’G ô°üæY ¿EÉa , (¢U) ácô◊G √ÉŒG ∫ƒW

. (¢U) êGQOE’G √ÉŒG ∫ƒW ≈∏Y (6)≥ë∏ŸG áMGREG ºàj Éªæ«H á«fÉãdG ∫ÉØbE’G á«©°Vh ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ºàj
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1(Gô°ùjƒ°S) π«aÉH , »µ«d
2(Gô°ùjƒ°S) ∑QÉe ¿ÉL , »µ«d
3(Gô°ùjƒ°S) ∂«fƒe , ÚLÉg »µ«d
4

(72)
1(Gô°ùjƒ°S) π«aÉH , »µ«d
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/IB2011/002738   9.11.2011
0197510       25.11.2010  CH 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)AGƒ¡dG øe AÉŸG êGôîà°SG 
      2031/11/9  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/11/9  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 IÒÑc äÉ«ªc øe AÉŸG  QÉîH õ«côJ É¡«a ºàj á«∏ªY »`a AGƒ¡dG øe AÉŸG  QÉîH êGôîà°SG ºàj (57)
 ºàj å«M , (14) »HÉWÎ°SG πFÉ°S øe IÒ¨°U á«ªc πNGO ¬°UÉ°üàeG ≥jôW øY AGƒ¡dG øe

. (12) á«FÉ≤àfG á≤ÑW ÈY QhôŸG ≥jôW øY OGOÎ°S’G
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2014/4/29
(21)OM/P/2014/00092

(44) 2018/1/21
1227 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000151

A01G 31/04 (2006.01)h A01G 9/14 (2006.01)Int.Cl.(51)

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

(72)
1ójƒ°ùdG , ¢ùfÉg , π°SÉg
2
3

(73)1
2

(74)
1¿ÉªY / ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S
2
3

(30)2011/11/2  ,  1151029 -4 : ºbôH ójƒ°ùdÉH ´OƒŸG á«≤Ñ°SC’G Ö∏W
 2012 ôHƒàcCG 31 ïjQÉàH áYOƒŸG , PCT/SE2012 /051181

(12)
(54)äÉJÉÑædG áYGQõd áÑ«JôJh á≤jôW : ´GÎN’G á«ª°ùJ 

   2032/10/31  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/10/31  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ 
: ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)

 QòH : á«dÉàdG äGƒ£ÿG ≈∏Y á≤jô£dG πªà°ûJh . äÉJÉÑædG áYGQõd á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj         
 äÉÑfEÉH ìÉª°ùdG , (7) QòH RÉ¡L ΩGóîà°SÉH (17) áª≤©e ¢ü°UCG »`a áYGQõdG §°Sh »`a QhòH
 QhòÑdG ƒªæH ìÉª°ù∏d (2) áÄ«aódG ∫ÓN É«JÉeƒJhCG ¢ü°UC’G π≤f , (8) äÉÑfEG RÉ¡L »`a QhòÑdG
 º«≤©Jh , (5) Ió°UÉM ádBG ΩGóîà°SÉH á«eÉædG äÉJÉÑædG ó°üM , (43) äÉJÉÑf IQƒ°U »`a áàÑæŸG
 áª≤©e ¢ü°UCG ójhõJ πLCG øe OÉ°ü◊G ó©H (6) º«≤©J RÉ¡L »`a áYGQõdG §°Sh ™e ¢ü°UC’G

. á≤jô£dG AGôLE’ áÑ«JÎH ∂dòc ´GÎN’G ≥∏©àjh . áYGQR §°Sh ™e (17)
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(44)

 (45)
000151 (11)

A01G 31/04 (2006.01); A01G 9/14 (2006.01) Int. Cl. (51) 
PLANTAGON INTERNATIONAL AB (SE). 1 )71( 
 2 
 3 
HASSLE, Hans; (SE) 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
 3 
SE Priority No. 1151029-4 dated 02.11.2011 
PCT/SE2012/051181; dated 31.10.2012 

(30) 

 (12) 
(54)Title: METHOD AND ARRANGEMENT FOR GROWING PLANTS 

!"#$%&$'#()*$+"$'(,)-"#.))/010213203))$#))/0102132/3 
(57) Abstract: 
A method for cultivating plants is described. The method comprises the steps of sowing seeds in 
the growing medium in sterilised pots (17) using a sowing device (7), allowing the seeds to 
germinate in a germination device (8), automatically moving the pots through a greenhouse (2) to 
allow the germinated seeds to grow into plants (43), harvesting the grown plants using a harvester 
(5), and sterilising the pots with the growing medium in a sterilisation device (6) after harvest in 
order to provide sterilised pots (17) with a growing medium. An arrangement for performing the 
method is also described. 
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2014/5/21
(21)OM/P/2014/00110

(44) 2018/3/4
1233 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000152

E21B 31/08 Int.Cl.(51)

(71)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ∂fEG , õæ°Tƒ«dƒ°S èæ«Hƒ«J hôK
2

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ¢SEG ∑QÉe , ¿ƒàjôH
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ófƒÁGQ , ¿ƒà∏«eÉg
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)PCT/US2012/060717   18.10.2012
    13/337^994  27.12.2011   US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)ôÄH øe ΩÉ£◊G ádGRE’ á≤jôWh RÉ¡L
2032/10/18  ïjQÉàH »¡àæJh  2012/10/18  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 §ØædG  QÉHBG  øe ôÄH  IôØM øe ΩÉ£◊G  ´ÉLÎ°S’ á≤jôWh RÉ¡éH ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 ájÉ¡f ±ôW øe ™FÉŸG ï°†H íª°ùJ ≥aóJ IÉæb É¡d äÉjÉØf á∏°S øe RÉ¡÷G ∞dCÉàjh . RÉ¨dG hCG
 ôÄÑdG ™FGƒe »`a ΩÉ£◊G ∂jôëàd ôØ◊G ÜƒÑfCG OƒªY ™aO ¬«a ºàj …òdG âbƒdG »`a IGOC’G
 IOGó°S á¡LGƒe óæY , ∂dP øe ºgC’G . IÉØ°üŸG á∏°S »`a ΩÉ£◊G •É≤àdG π«¡°ùJh ó«L πµ°ûH
 ≈∏Y §¨°†∏d IGOC’G ÈY ™FÉŸG ≥aóJ IOÉjR øµÁ , ôÄÑdG IôØM »`a ôNBG ΩÉ£M …CG hCG πeQ øe
 ÉÑæL , áLÉ◊G Ö°ùM ,ôØ◊G ÜƒÑfCG OƒªY ™aO ±ÉæÄà°SG hCG ±É≤jEG øµÁ . QÉ¡æJ ≈àM IOGó°ùdG
 ΩÉ£◊G ™ªL hCG äÉjÉØædG á∏°S AÓàeG Ú◊ IGOC’G ÈY ™FÉŸG ≥aóJ »`a ºµëàdG ™e ÖæL ≈dEG
 áaƒØ∏ŸG Ö«HÉfC’G »`a äÉjÉØædG á∏°S ô°ûf øµÁ . äÉjÉØædG á∏°S Öë°S ºàj ÉgóæYh , ±ó¡à°ùŸG

. ôØM Ö«HÉfCG OƒªY hCG
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
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(22)2014/8/3
(21)OM/P/2014/00156

(44) 2018/2/11
1230 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000153

C22B 47/00Int.Cl.(51)

(71)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ø°ûjQƒHQƒc âæ«Ãƒ∏«ØjO ófBG ¢ûJÒ°ùjQ OQÉµæjQO
2

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ±EG , ΩÉ«∏jh , OQÉµæjQO
2(É«fÉŸCG) ¬«L , ¢ùfÉg , ôfQƒa
3   (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ΩEG , ΩÉ«∏jh , ¿ƒ°ùµ«f

(73)1(IQƒaÉ¨æ°S) …O »J ∫EG.…EG »J »H èæjÒæ«‚EG øjôéÑjO
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
PCT/US2013/023777     30.1.2013

      61/593h107  31.1.2012   US
   61/681h193    9.8.2012  US

(12)´GÎNG IAGôH
(54) õ«æéæe ≈∏Y …ƒà– OGƒe á÷É©e

    2033/1/30 ïjQÉàH »¡àæJh 2013/1/30  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 õ«`æéæe ó≤Y πãe ,õ«æéæe ≈∏Y …ƒà– OGƒe êÓ©d áæ°ùfi á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ójóëàdG ø`e ó```jõÃ ´GÎN’G ≥∏©àjh .  NO RÉZh »FÉe HNO3 `H É¡°†æHh ,ôëÑdG ´É`≤H
 , âdÉHƒµdGh , õ«æéæŸG É```°Uƒ°üNh , ó````≤©dG √òg πãe øe áª«b äÉfƒµe ¢UÓîà°S’ ¥ô£H
 , Ωƒ«fÉà«àdG ¥ÓWE’ õ«æéæŸG IOÉe ¢†æd á≤jôW Ωó≤j Éªc . ¢SÉëædGh , ójó◊Gh , πµ«ædGh
 É`¡∏©÷h õ«æéæŸG ó`«°SÉcCG øe iôNC’G äGõ````∏ØdGh Ωƒ`````«æjóÑ«dƒŸGh , Ωƒ`jÒ°ùdGh , ΩƒjOÉfÉØdGh

. ¢UÓîà°SÓd á```MÉàe
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¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2014/10/13
(21)OM/P/2014/00219

(44) 2018/2/11
1230 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000154

C04B 28/02Int.Cl.(51)

(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ∫EG ∫EG ∫Éµ«ª«chÎH ¿Éª°ùàfÉg
2
3

(72)

1»°S , ¢ùjƒd , QGR’É°S
2»°S , ó«ØjO , ¢ùjƒd
3…ÉL , ¢ùfÉª°ùjÉH
4¢SEG , É°SÉØ«æjô°S , »KQÉaGOƒL
5ƒ«∏HO , ¿hQÉa , Ò∏«e

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)
PCT/US2013/059350   12.9.2013

    61/708h 268  1.10.2012   US
61/816h 253  26.4.2013  US 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)á«aƒL ájôØM ™FGƒe ¥ÓWE’ »ë£°S ôJƒJ ¢†aÉN á¨«°U
2033/9/12  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/9/12  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ 

 êÓ```Y  »`a  ΩGó```îà°SÓd  »```ë£°S  ôJƒJ  ¢†aÉÿ  á¨«°U  ÒaƒàH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 ≈∏Y »ë£°ùdG ôJƒàdG ¢†aÉN á¨«°U πªà°ûJh . »`aƒL øjƒµJ øe …ôØM ™FÉe ¢UÓîà°SGh
 ¢†aÉN á¨«°U ø≤M øµÁh . ø≤M AÉeh á¨«°U â«ÑãJ πeÉYh , ‹hCG »ë£°S ôJƒJ ¢†aÉN
 øµÁ ºK »`aƒL øjƒµJ πNGO áYƒ°VƒŸG ø≤◊G QÉHBG øe ÌcCG hCG IóMGh »`a »ë£°ùdG ôJƒàdG
 QÉHB’G  øe ÌcCG  hCG  IóMGh  øe ≥M’ âbh  »`a  á«aƒL ájôØM ™FGƒe  ¢UÓîà°SG  ∂dP  ó©H
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(45)
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C22B 1/242Int.Cl.(51)

(71)
1(á«fÉ£jÈdG AGQò©dG Qõ÷G) óàª«d (…BG »`a »H) ¢ùfÉæjÉa âfÉjQÓc
2(πjRGÈdG) ¬jEG.¢SEG âfÉjQÓc
3

(72)

1(É«fÉŸCG) ¿ÉØ«à°S , »µ°ù∏jO
2(πjRGÈdG) ¢ùjƒµ°SÓH , ƒà°SƒLhCG , ¢SƒdQÉc , »LƒJ
3(πjRGÈdG) ƒ«fƒàfCG , »LQƒL , Éæjó«e ¢SÉjQBG
4(πjRGÈdG) QÉe , ¿ƒ°ù∏«f , »æ«dÉJQÉH
5(πjRGÈdG) »J ,ÒŸCG , ¢SƒàfÉ°S
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(73)1
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(12)´GÎNG IAGôH
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 äÉÑ«ÑM π«µ°ûJ á«∏ªYh á≤«bO ¿OÉ©e π«àµàd á£HGQ áÑ«côJ

    2032/7/3  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/7/3  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 πªà°ûJ á≤«bO á«fó©e äÉª«°ùL øe äÉÑ«ÑM π«µ°ûàd á£HGQ áÑ«cÎH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 π«µ°ûàd á«fó©ŸG äÉª«°ù÷G ≈∏Y á«µ°SÉ“ Iƒb §∏°ùj πbC’G ≈∏Y óMGh ÊGhôZ πeÉY (CG) ≈∏Y
 »`a ΩÉ¶àfÉH á«fó©ŸG äÉª«°ù÷G âà°ûj πbC’G ≈∏Y óMGh »≤«∏îJ ôª«dƒH (Ü)h , äÉÑ«Ñ◊G
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(44) 2018/3/4
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(45)
(11)000156

B63B 25/16 (2006.01)h F17C 3/02 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 , ¢SEG ¬jEG ¢ùfÉà«Ñeƒc êÒÑ«°ShCG : »`a á«éjhôf ácô°T , ¢SEG ¬jEG õ«Lƒdƒæµ«J ƒ«f »L ¿EG ∫EG
 èjhÔdG , …hÒJƒf , 3128 - ¿EG , 21 øŸƒ¡fGO

(72)
1 èjhÔdG , Ò«d 3400-¿EG ,9 »Ø°ùæjõàæjQƒd : »`a »éjhôf , ófGÎ°S ‹ƒ«°S , π«à«c
2èjhÔdG , ófƒ«°Sƒ°Sƒg 3132-¿EG , 21 »ØŸƒgQÉ«a …Qó«f : »`a »éjhôf , ¢SÉfƒL ¢ùæLÉe ¿Qƒj
3èjhÔdG , …hÒJƒf 3121-¿EG ,46 Ú«ØeGO : »``a »éjhôf , êÒHQƒf ¢SÉjQófBG

(73)1
(74)

1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
2
3

(30)17/2/2012 : ïjQÉ`àH 20120167 : º`bQ  èjhÔdG
(24/7/2012 ïjQÉ`àH  PCT/NO2012/050143 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah )

(12)

(54)
: ´GÎN’G á«ª°ùJ

πFÉ°S »©«ÑW RÉZ AGƒàM’ ΩÉ¶f
   2032/7/24 ïjQÉàH »¡àæJh 2012/7/24  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

: ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)
 ájôëH ICÉ°ûæe »`a áaƒ› áaôZ »`a πFÉ°S »©«ÑW RÉZ AGƒàM’ ΩÉ¶æH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj           
 »JGP  »°ù«FôdG  õLÉ◊ÉH  §«ëj  …ƒfÉK  õLÉMh  ,  â«ÑãàdG  »JGP  »°SÉ°SCG  õLÉM  ≈∏Y  …ƒà–
 õLÉ◊G å«M , …ƒfÉãdG õLÉ◊Gh â«ÑãàdG »JGP »°SÉ°SC’G õLÉ◊G ÚH Qhôª∏d ÆGôah , â«ÑãàdG
 πFGƒ°ù∏d  ºµfi  â«ÑãàdG  »JGP  πFÉ°S  »©«ÑW  RÉZ  ¿GõN  øY  IQÉÑY  â«ÑãàdG  »JGP  »°SÉ°SC’G
 …ƒfÉãdG õLÉ◊Gh .…ƒfÉãdG õLÉ◊G ¥ÎîJ áªYGO Iõ¡LCG ≥jôW øY áZôØŸG áaô¨dÉH π°üàjh
 áªYGódG Iõ¡LC’ÉH âÑãjh ÆGôØ∏d »∏NGódG í£°ùdÉH π°üàj πFGƒ°ù∏d ºµfi …QGôM ∫RÉY ƒg
 õLÉ◊Gh  â«ÑãàdG  »JGP  »°SÉ°SC’G  õLÉ◊G  ¿EG  å«ëH πFGƒ°ù∏d  ºµfi ¿ôe •ÉHQ ≥jôW øY
 õLÉ◊Gh »°SÉ°SC’G õLÉ◊G ÚH iƒ≤dG π≤f ™æŸ áZôØŸG áaô¨dÉH Ú∏°üØæe ¿Ó°üàj …ƒfÉãdG

. …ƒfÉãdG
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(22)2014/1/6
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(44) 2018/3/4
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(11)000157

C23C 8/48 (2006.01)hC23C 8/54 (2006.01)hC23C 8/80 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1 ¿ƒ````«JƒH  ƒ````jõjQófBG  42160  ,  ¿hô``«fQƒa  √Gƒæ«H  hQ  :  »`a  á«°ùfôa  ácô°T  ,  ±EG.…EG.¢ûJEG

 É°ùfôa , ¢ùcó«°S

(72)
1 âæ«°S â``°ùL âæ«°S 42170- ±G , Ú`````fƒL hQ 11 : »`````a »````°ùfôa , OQÉfÒH , äƒdÉ°û«e

 É°ùfôa , äÈeGQ
2 âæ«°S â°ùL âæ«°S 42170- ±G , »∏«fhôH …O …O Úª°T 8 : »`a »°ùfôa , OQÉfÒH , »µ°ùæHGR

 É°ùfôa , äÈeGQ
3É°ùfôa , »æ«JG âæ«°S 42000- ±G , ƒ¨æjQÉe hQ 63 : »`a »°ùfôa , Ú°SƒM , ìÉHQ êOÉg

(73)1
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)15/7/2011 : ïjQÉ`àH 1156459 : º`bQ É°ùfôa

(12/7/2012 ïjQÉ`àH  PCT/FR2012/051651: ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)
(12)

(54)
: ´GÎN’G á«ª°ùJ

 ΩÉªM »`a ájõjQƒHôchÎ«f /ájójÎ«f á÷É©Ÿ É¡°†jô©J ” ¿ó©e AGõLCG ójÈàd á≤jôW
á÷É©ŸG ¿ó©ŸG AGõLCGh á≤jô£dG ò«ØæàH á°UÉÿG á∏«°SƒdGh ,Qƒ¡°üe í∏e

   2032/7/12  ïjQÉàH »¡àæJh  2012/7/12  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ                   
: á≤jô£∏d É≤ah ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)

 »`a iƒàëŸG Úé°ùcC’G ≠jôØJ øµÁ å«ëH Iõ¡› , (1) áaôZ áÄÑ©J ºàj , á÷É©ŸG ájÉ¡f πÑb -    
 ájƒb IQó≤Hh á∏FÉ°S IQƒ°U »`a ójÈJ IOÉe ΩGóîà°SÉH , πeÉN ƒL øjƒµJ ºàj »µd IQƒcòŸG áaô¨dG

, ÉgôîÑJ ™e »ªé◊G ™°SƒàdG ≈∏Y
, (1) áaô¨dG πNGO á÷É©ŸG AGõLC’G πc π≤f ºàj -      

, (1) áaô¨dG ≥∏Z ºàj -      
 ÉgóæY IQGôM áLQO ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É≤Ñ°ùe IOófi á«æeR IÎØd á``aô¨dG »``a AGõ```LC’G ∑ô````J º````àj -      

, É«eÉM GõLÉM πµ°ûjh í∏ŸG ôéëàj
. ∞£°T á«∏ªY ≈dEG É¡°†jô©Jh AGõLC’G ádGREG ºàj -     
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/3/4
(21)OM/P/2015/00054

(44) 2018/3/4
1233 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000158

B04B 1/20 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 , ófƒd áæjóe 00 221 - ¢SEG , 73 : Ü.¢U : »`a ájójƒ°S ácô°T , Ü BG âjQƒHQƒc ∫Éa’ ÉØdG
 ójƒ°ùdG

(72)1∑QÉ‰GódG , »àaƒàæ«L 2820 , 29 è«Ø°SOQÉé«Lƒæ°S : »`a »cQÉ‰GO , ø°SOÉe âæ«H
(73)1
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)14/9/2012 : ïjQÉ`àH  PA 2012 70567 : º`bQ ∑QÉ‰GódG

(12/9/2013 ïjQÉ`àH  PCT/EP2013/068891: ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)
(12)

(54)
: ´GÎN’G á«ª°ùJ

 , ≥```jhÎdÉH á````«Ø°üà∏d …õcôe OôW RÉ¡L á°UÉîHh ,…õcôŸG Oô£dÉH π°UÉØd Ödƒ∏e πbÉf
…õcôŸG Oô£dÉH π°UÉah

2033/9/12  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/9/12  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
: ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)

 (19) πbÉf õcôe øª°†àJ …õcôŸG  Oô£dÉH  π°UÉØd Ödƒ∏e πbÉæH  ‹É◊G  ´Gô```àN’G ≥````∏©àj       
 ∫É≤àf’ IQhÉéàŸG äGQhódG ÚH (22) á«fhõ∏M IÉæb ôaƒjh (21) Êhõ∏M πbÉf ∫É≤àfG πªëj
 õ«¡Œ º```J  .  (11) …ó``©H  ±ôWh (7) »∏Ñb ±ôW ¬d Ödƒ∏ŸG  πbÉædG  .  (21) Êhõ∏M πbÉf
 AõL πbC’G ≈∏Y º«°ù≤àd ÖæL ≈dEG ÉÑæL (43 , 41) º«°ù≤àdG ¿GQóL øe π````bC’G ≈``````∏Y ÚæKG
 øjõ¡› (39 , 37 , 36) á«Yôa äGƒæb çÓK ≈dEG (22) á«fhõ∏◊G IÉæ≤dG ∫ƒW øe …ô£b
 (35) »∏Ñb √ÉŒG »`a ≥aóàj (22) á«fhõ∏◊G IÉæ≤dG »`a ≥aóàe πFÉ°S π©÷ ÖæL ≈dEG ÉÑæL
 (34) πHÉ≤e …ó©H √ÉŒG »`ah (37) á£«°Sh á«Yôa IÉæb »`a (7) »∏Ñ≤dG ±ô£dG √ÉŒG »`a
 óMCG ≈∏Y (39 ,36) IQhÉéàŸG á«YôØdG äGƒæ≤dG øe ÚæKG »`a (11) …ó©ÑdG ±ô£dG √ÉŒG »`a

. (37) á£«°SƒdG á«YôØdG IÉæ≤dG »ÑfÉL

&
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/1/7
(21)OM/P/2015/00005
(44) 2018/2/11

1230 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000159

C10J 3/54 (2006.01) Int.Cl.(51)
(71)1 ¬jEG , ΩÉ¡¨æeôH , 8374 - ¿EG7 ÚH , âjÎ°S åæ«àjEG çQƒf 600   , ÉµjôeCG , »æÑeƒc ¿ôjò°S

ÉµjôeCG , 2206-35203 ∫EG

(72)
1ÉµjôeCG , 35242 ∫ EG ¬jEG , ΩÉ¡¨æeôH , ±ƒc ¢ùc’ ófÓjÉg 689 , ÉµjôeCG , ófÉ°ûdÉª«`a ∫’ÉfÉH
2ÉµjôeCG , 35242 ∫EG ¬jEG , ΩÉ¡¨æeôH , …Gh ¿ƒdÉJ ,944  , ÉµjôeCG , ≠æH „GƒfGh
3ÉµjôeCG , 35242 ∫EG ¬jEG , ΩÉ¡¨æeôH , OhQ ∑QÉH π¨jEG 1248 , ÉµjôeCG , ƒ«d …ÉgƒZ

(73)1 ¬jEG , ΩÉ¡¨æeôH , 8374 - ¿EG7 ÚH , âjÎ°S åæ«àjEG çQƒf 600   , ÉµjôeCG , »æÑeƒc ¿ôjò°S
ÉµjôeCG , 2206-35203 ∫EG

2
(74)1¿ÉªY/ ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S

2
(30)9/7/2012 , ÉµjôeCG , 61/669h451

8/7/2013 , ÉµjôeCG , PCT/US2013/049566
(12)

(54)
: ´GÎN’G á«ª°ùJ

OÉeôdG êÉeóf’ á©ØJôe IQGôM áLQO …P , OÉeôdG Òãc »æ«eƒ«àH ºëa õjƒ¨J
2033/7/8  ïjQÉàH »¡àæJh  2013/7/8  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 IQGôM äÉ```LQO …P OÉ```eôdG Òãc »æ«eƒ«àH ºëa õjƒ¨àH ´GÎN’G Gòg ≥∏©àj : ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)
 äÉLQO ìhGÎJ óbh ÉfRh %45 ≈dEG 15 øe OÉeôdG iƒàfi ìhGÎj ¿CG øµÁh  .OÉeôdG êÉeóf’ á©ØJôe
 ó«°ùŒ »`ah . Ω°1500 ≈∏Y ójõj Ée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Ω°1500 ≈dEG Ω°1150   øe OÉeôdG êÉeófG IQGôM
 á«dhCG õjƒ¨J Iƒ£N - Úà∏Môe øe õjƒ¨J á«∏ªY ΩGóîà°SÉH Gòg ºëØdG ™e  πeÉ©àdG ºàj , π°†Øe
 á«FõL Ió°ùcCG Iƒ£N É¡«∏J IôFGO á©«‡ á≤ÑW …P πbÉf õjƒ¨J RÉ¡L »`a  É«Ñ°ùf IQGô◊G á°†Øîæe
 ¢UÉÿG ΩÉ¶ædG øª°†àj Éªc . QÉ≤dG øe á∏«∏b äÉ«ªch »≤ÑàŸG ºëØàŸG  ¿ƒHôµ∏d IQGô◊G á©ØJôe
 ∫É©a πµ°ûH IQGô◊G ™ØJôe ™«æ°üàdG RÉZ ójÈàd É«∏NGO IôFGO á©«‡  á≤ÑW ºëØdG Gòg á÷É©Ã
 á«eGhO IRGôa πª©Jh .  IQGô◊G  π≤f í£°SC’ ™«æ°üàdG  RÉZ á°ùeÓe  ¿hOh πeÉN §°Sh IóYÉ°ùÃ
 πªM ¢†ØN ≈∏Y ,  É«Ñ°ùf á°†Øîæe IQGôM äÉLQO â– , ™«æ°üàdG  RÉZ ójÈJ RÉ¡L ó©H IOhõe
 IQƒcòŸG á∏°†ØŸG ¥ô£dGh RÉ¡÷G , á«∏ª©dG ΩGóîà°SÉH øµÁh  . ∫É``©a π``µ°ûH QÉ`Ñ¨dG í«°TôJ IóMh
 á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG êÉàfE’ QÉ≤dGh QÉÑ¨dG øe ÉÑjô≤J ∫ÉN ™«æ°üJ  RÉZ ≈dEG π°UƒàdG ´GÎN’G Gòg »`a

  . %98 ‹GƒM ≈∏Y ójõj ¿CG π°†Øjh ,%90 ≈∏Y ójõj ¿ƒHôµ∏d  ‹ÉªLEG ∫ƒëàHh ábÉ£dG ó«dƒJ hCG
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

07/01/2015 (22)   
!"#$%&%$'()*()+%& 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00005 (21)
February 11, 2018 

Official Gazette No. 1230 
(44)

 (45)
000159 (11)

C10J 3/54 (2006.01)  Int. Cl. (51) 
SOUTHERN COMPANY; US; 600 North 18th Street Bin 7n-8374 Birmingham, AL 35203-2206, US 1 )71( 
LIU, Guohai; US; 1248 Eagle Park Road Birmingham, AL 35242, US 1 )72( 
VIMALCHAND, Pannalal; US; 689 Highland Lakes Cove Birmingham, AL 35242, US 2 
PENG, Wanwang; US; 944 Talon Way Birmingham, AL 35242, US 3 
   
SOUTHERN COMPANY; US; 600 North 18th Street Bin 7n-8374 Birmingham, AL 35203-2206, US 1 )73( 
 2 

!"#$%&'()*+(,-&.%,+//+0,1$/&2342 1 )74( 
 2 
 3 
61/669,451;US; 09.07.2012
PCT/US2013/049566; US; 08.07.2013 

(30) 

 (12) 

(54)Title: 
GASIFICATION OF HIGH ASH, HIGH ASH FUSION TEMPERATURE BITUMINOUS COALS

Protection starting from  08.07.2013  to  08.07.2033 
(57) Abstract 
This invention relates to gasification of high ash bituminous coals that have high ash fusion 
temperatures. The ash content can be in 15 to 45 weight percent range and ash fusion 
temperatures can be in 1150°C to 1500°C range as well as in excess of 1500°C. In a preferred 
embodiment, such coals are dealt with a two stage gasification process - a relatively low 
temperature primary gasification step in a circulating fluidized bed transport gasifier followed 
by a high temperature partial oxidation step of residual char carbon and small quantities of tar. 
The system to process such coals further includes an internally circulating fluidized bed to 
effectively cool the high temperature syngas with the aid of an inert media and without the 
syngas contacting the heat transfer surfaces 
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/6/17
(21)OM/P/2015/00157

(44) 2018/3/4
1233 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000160

B01D 17/02 (2006.01)h B01D 19/00 (2006.01)h B01D 49/00 
(2006.01)h E21B 43/34(2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 èjhÔdG , ËÉgófhôJ 7014-¿EG ,14 Úéæjó«H : »`a á«éjhôf ácô°T , ¢SEG ¬jEG õæ°ûjGQÉÑ«°S ó«H »°S
(72)1 èjhÔdG , ËÉgófhôJ ,7023-¿EG , …O14 GóLƒ°ûeƒg : »`a »éjhôf , âdƒ¡aƒµ°S ƒJhCG
(73)1
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)21/12/2012 : ïjQÉ`àH  12198846.3 : º`bQ »HhQhC’G äGAGÈdG Öàµe

(20/12/2013 ïjQÉ`àH PCT/EP2013/077627 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)
(12)

(54)
: ´GÎN’G á«ª°ùJ

§ØædG ôÄH OGƒe π°üØd πFÉe π°üa RÉ¡L
   2033/12/20 ïjQÉàH »¡àæJh 2013/12/20  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

: ô°üàîŸG ∞°UƒdG (57)
 áWƒ∏îŸG IôXÉæŸG ™FÉŸG äÉfƒµe π°üa ôaƒj »HƒÑfCG §Øf π°üa RÉ¡éH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj          
 πcÉ°ûŸG ∞«Øîàd »HƒÑfC’G §ØædG π°üa RÉ¡L õ«¡Œ ºàj å«M , §ØædG QÉHBG øe ™FGƒŸG »`a
 á``Wƒ∏îŸG ™``FÉŸG äÉfƒµŸ á∏ªàëŸG ™FÉª∏d á«fƒJƒ«ædG ÒZ äÉ«cƒ∏°ùdGh ÜGô£°V’ÉH á≤∏©àŸG
 π«¨°ûJ á≤jô£H É°†jCG  ´GÎN’G ≥∏©àj . §ØædG π°üa RÉ¡L »`a §ØædG QÉHBG  øe ™FGƒŸG »`a
 ÖfGƒ÷G øª°†àJ . IOó©àe π°üa Iõ¡LCG ΩÉ¶æH ´GÎN’G ≥∏©àj ∂dP ≈∏Y IhÓY . π°üa RÉ¡L
 , ’ƒ`£e É«∏NGO É«HƒÑfCG ÉYÉ£bh ’ƒ£e É≤∏¨e É«LQÉN É«HƒÑfCG ÉYÉ£b π°üØdG RÉ¡÷ ájQÉµàH’G
 »∏NGódG  »HƒÑfC’G  ´É``£≤dG  å``«M ,  ¬d ôNB’G  ±ô£dG íàah ¬aGôWCG  óMCG  ¥ÓZEG  ºàj …òdGh
 ±ô£dG  »`a  §ØædG  ôÄH  OGƒe  ∫ÉNOEG  ºàj  å«Mh  ,  »LQÉÿG  »HƒÑfC’G  ´É£≤dG  πNGO  õ¡›
 »HƒÑfC’G  ´É£≤dG  ∫Ó``N  ô```Á  ájò¨J  ÜƒÑfCG  ´É£b  ÈY  »∏NGódG  »HƒÑfC’G  ´É£≤∏d  ìƒàØŸG
 ¥ƒ≤°ûdG øª°†àj »∏NGódG »HƒÑfC’G ´É£≤dG å«Mh , »∏NGódG »HƒÑfC’G ´É£≤dG »``ah »LQÉÿG
 á≤jô£H  »∏NGódG  »HƒÑfC’G  ´É£≤∏d  ‹ƒW  √ÉŒG  »`a  Iõ¡éŸG  ájRGƒàŸGh  ádƒ£ŸG  Iójó©dG
 OGƒeh áaÉãc πbCG OGƒe ≈dEG §ØædG ôÄH OGƒe π°üa π°üØdG RÉ¡L π«e π¡°ùj å«M , á«£«fi
 êôîJh ¥ƒ≤°ûdG ÈY ≈∏YC’G ≈dEG ƒØ£dG á£°SGƒH áaÉãc πbC’G OGƒŸG ±ôëæJ å«M , áaÉãc ≈∏YCG
 πØ°SC’G ≈dEG ≈∏YC’G áaÉãµdG äGP OGƒŸG ¥ô¨Jh »LQÉÿG »HƒÑfC’G ´É£≤dG »`a …ƒ∏Y êôfl ÈY

. »LQÉÿG »HƒÑfC’G ´É£≤dG »`a »∏Ø°S êôfl ÈY êôîJ á«HPÉ÷G á£°SGƒHh ¥ƒ≤°ûdG ÈY
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 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

87252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN
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¿ÉªY áæ£∏°S , ¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 852 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh Ò©°T ÜGô°T , IÒÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 464 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a 

. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

 IQÉéà∏d á«dÉª°ûdG AGƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 500 : Ü.Q 413 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d Iô°û©dG ΩƒéædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 689  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. í«JÉØŸG ï°ùf

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1056 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71.indd   7 9/5/18   2:01 PM

-63-



(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ≥jƒ°ùdG áYhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëe , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ö«cÎdGh ìÓ°UE’G , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e , Ωƒ«æŸC’G ¢TQh

 IóëàŸG è«∏ÿG óYQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 325 : Ü.Q 220 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äÉµ∏àªŸG »`a ájQÉ≤©dG á£°ûfC’ÉH á°UÉN á£°ûfCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,111 : Ü.Q 84 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh π«°ùZh áfÉ«°U

 Ω.Ω.¢T ¿É› ¿ƒ«Y ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 755 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ádÉch , AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh äGójQƒà∏d IOƒ÷G AÉæH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH , ÓZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÓ`ëŸG ≈`∏Y äÉ`MGƒ∏dGh ∞`ëàdGh äGQÉ`còàdG , ìGô``aC’G äÉ``eõ∏à°ùe , ±ƒ``«°ùdGh ô``LÉæÿG
.  §≤a ájQÉéàdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2403 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. êRÉ£dG RƒŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 177 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a 

. äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûª∏d áeÉfRôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 652 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a 
. QGòfE’G º¶f , á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdGôjó¨dG áæL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 210 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™HGƒJ øe É¡H π°üàj Éeh ájQÉædG äÉLGQódG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 

 IQÉéà∏d ∫Éª°ûdG ôFÉ°ûH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 ∫Éª°ûdG ôFÉ°ûH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  , 115 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.  Qƒ``````````£Y

 Ω.Ω.¢T á«∏Ñ≤à°ùŸG áeÉîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 85 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a 
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh

 Ω.Ω.¢T Qƒ£©dGh ÉjGó¡∏d ájô°ü©dG OÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH ,  ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh ¿ƒHÉ°üdG ™æ°U

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd π°UGƒàdG ô`````°ùL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1704 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh º°ù÷Gh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe

 Ω.Ω.¢T áaÉ£d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2255 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. IÒªÿG πØÿGh πHGƒàdG ¥ôeh πHGƒàdG ™æ°Uh ¬dÉµ°TCG áaÉµH AÉ°ù◊G ™æ°U
 

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …Qhô°ùŸG óªM ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2668 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æeÉ°†J - IQƒ£àŸG Úæ«©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉëe , …ÈY : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉfÉ◊Gh äGQÉÑdG

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG á«ÑgòdG IôFGódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2041 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áeÉ©dG IQÉéà∏d IóëàŸG »eÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d ôjô◊G ≥jôW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«°SÉ°SC’G äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d πÑ≤à°ùŸG ¿É«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. º«eÉ°üJ

 áãjó◊G óéŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2901 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IóëàŸG á«îeÉ°ûdG πMGƒ°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 414 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ΩÉ°ûdG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 208 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ÚHÉ«e áªb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 288 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ájòZCÓd OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2010 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. AÉjRC’Gh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG π«°üØJ

 ´GóHE’G ⁄ÉY øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 515 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U , âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 á«dhódG πÑ≤à°ùŸG ¿ÉjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 1897 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉaƒ°üdGh ‹õæe çÉKCG

 Ω.Ω.¢T ôµàÑŸG åjó◊G º«ª°üàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3349 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ë°U äGhOCGh ∂«eGÒ°S

 á«ŸÉ©dG QÉéædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 915 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äGhOC’Gh ∂«eGÒ°ùdG

 á«ŸÉ©dG QÉéædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 915 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. (ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ) …QGOE’G ÖjQóàdG ógÉ©e

 Ω.Ω.¢T ÖjQóà∏d ÊGhÈdG óªëe ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G º«¶æJ , äÉfÉLô¡ŸG IQGOEGh º«¶æJ

 IQÉéà∏d πMÉ°ùdG ∫É«eCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 392 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«fƒfÉ≤dG áªLÎdG

 
 áãjó◊G §≤°ùe á°†¡f : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 933 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d ÊÉª©dG ÜÉÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Qƒ£©∏d QÉ«∏e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U 411 : Ü.Q 408 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG º«ª°üJh §«£îJ
 

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 27 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.  ô©°T âjR

 QÉªãà°SÓd §«ëŸG á¡LGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájô°ûÑdG OQGƒŸG »`a äGQÉªãà°SG Öàµe

 QÉªãà°SÓd §«ëŸG á¡LGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 262 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ( øë£dG πª°ûj) πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©J

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AGô°†ÿG ∫GõZ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 489 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd π°SGƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 559 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Iõ«ªàŸG »°ùjƒ©dG ó«©°S ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 412 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e Ö«côJ

 IQÉéà∏d øjQÉ«ÿG ¿ÉLƒ©dG ó°TGQ ó«©°S ∑QÉÑe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äÉeóÿGh RÉ¨dGh §ØædG ∫ƒ≤M øY Ö«≤æàdG á£°ûfCG , »©«Ñ£dG RÉ¨dGh ΩÉÿG §ØædG êGôîà°SG

 . í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG

 Ω.Ω.¢T §Øæ∏d π«dO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 345 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G ™«Hh , á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG IQÉéà∏d ¥GÈdG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , á∏«Ñ©ŸG : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉjQÉ£ÑdG øë°Th äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG , äGQÉ«°ùdG πeGôah QhÉëe ìÓ°UEG
 

 á«µ«fÉµ«ŸG äÉeóî∏d »æØdG õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2040 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äÓØ◊Gh ìGôaC’G äÉeóÿ º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áaô©ŸG π«dÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.  ¢ùHÓŸG »c

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á«Hô©dG QƒgõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 70 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 184 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe
 

 á«æWƒdG ¥GÈdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d Úæ◊G áæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ájòZCGh  OGƒe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«ë°U  äGô```°†ëà°ùe  ,  á```jô£«Hh  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe
 á«ªë∏d äÓªµe , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM
 Ö``W ™``ª°Th ¿É``æ°SC’G ƒ``°ûM OGƒ``e , OÉ``ª°V OGƒ``eh äÉ``≤°üd , ¿Gƒ``«◊Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG
 äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô```¡£e , ¿Éæ°SC’G

 . ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh

   ì.Ω.¢T ΩQÉa …ôJƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , 71246 : Ü.¢U , »HO , »∏Y πÑL , 6103 »H ∫G ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
         IQÉéà∏d OÉfõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1259) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

  ì.Ω.¢T ΩQÉa …ôJƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , 71246 : Ü.¢U , »HO , »∏Y πÑL , 6103 »H ∫G ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
         IQÉéà∏d OÉfõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ∫Éª÷G ≈∏Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG
 . äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG äÉeóN , äÉfGƒ«◊G hCG ájô°ûÑdG äÉæFÉµ∏d

  ì.Ω.¢T ΩQÉa …ôJƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , 71246 : Ü.¢U , »HO , »∏Y πÑL , 6103 »H ∫G ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
         IQÉéà∏d OÉfõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ÅWÉ°ûdG IôgƒL 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat71.indd   37 9/6/18   9:40 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

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

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

2003/5/4 التجارة وال�سناعة كوزميتيك واريورز ليمتد 18361 1

2003/5/31 التجارة وال�سناعة
لي�سن�سياز واي اك�سكليو�سفاز 

تيك�ستايلز ا�س . ايه
18390 2

2006/6/7 التجارة وال�سناعة �سركة الأطعمة املمتازة 18405 3

2003/12/14 التجارة وال�سناعة ذي بروكرت اند جامبل كومباين 18426 4

2004/2/17 التجارة وال�سناعة
هانت�سمان اأدفان�سد ماترييالز 

لي�سن�سينغ) �سوي�سرا( جي اإم بي اإت�س
18425 5

2004/2/17 التجارة وال�سناعة كابو�سيكي كاي�سا هد�سون 18467 6

2005/4/9 التجارة وال�سناعة كاريليا توباكو كومباين انك 18496 7

2003/5/3 التجارة وال�سناعة ديلفي تيكنولوجيز انك 18544 8

2006/4/2 التجارة وال�سناعة
�سركة ال�سرق الأو�سط ل�سناعة 

املطهرات واملنظفات �س.م.م
) ميدكو (

18620 9

2009/5/10 التجارة وال�سناعة موفادو ووت�س كومباين - اأ�س اأيه 18694 10

2003/5/31 التجارة وال�سناعة
فيزا انرتنا�سيونال �سريفي�س 

ا�سو�سيي�سن
18755 11

2006/5/24 التجارة وال�سناعة
دريليتك بيتنت�س اند تكنولوجيز 

كوربوري�سن
19008 12
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

2003/12/10 التجارة وال�سناعة كيللوغ كومبني 19011 13
2003/12/10 التجارة وال�سناعة كيللوغ كومبني 19012 14
2004/7/10 التجارة وال�سناعة كيللوغ كومبني 19013 15
2003/10/7 التجارة وال�سناعة جيرنال ميلز انك 19317 16

2008/12/22 التجارة وال�سناعة البنك الأهلي �س.م.ع.ع 48058 17
2008/6/15 التجارة وال�سناعة مدينة اأربق للتجارة �س.م.م 48288 18

2009/3/3 التجارة وال�سناعة
�سركة برتول اأبوظبي

 الوطنية للتوزيع
48622 19

2009/3/3 التجارة وال�سناعة
�سركة برتول اأبوظبي 

الوطنية للتوزيع
48623 20

2013/3/19 التجارة وال�سناعة �سركة مرطبات احلظ 49730 21
2013/3/19 التجارة وال�سناعة �سركة مرطبات احلظ 49731 22
2008/5/3 التجارة وال�سناعة �سركة مركز �سلطان �س.م.م 51522 23
2012/5/9 التجارة وال�سناعة مركز دكتور نيوتر�سن ذ.م.م 52293 24

2009/5/10 التجارة وال�سناعة مركز دكتور نيوتر�سن ذ.م.م 52294 25

2010/7/28 التجارة وال�سناعة
تايجن كابو�سيكي كاي�سا

 ) تايجن ليمتد (
52331 26

2009/6/29 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52617 27
2009/6/29 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52619 28
2009/5/18 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52620 29
2009/5/18 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52621 30
2009/9/28 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52623 31
2009/6/29 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52624 32
2009/6/29 التجارة وال�سناعة مركز �سلطان �س.م.م 52625 33
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

2009/6/21 التجارة وال�سناعة
اأرفاتو ميدل اي�ست �سيل�س 

منطقة حرة ذ.م.م
52640 34

2009/6/21 التجارة وال�سناعة
اأرفاتو ميدل اي�ست �سيل�س

 منطقة حرة ذ.م.م
52641 35

2009/6/21 التجارة وال�سناعة
اأرفاتو ميدل اي�ست �سيل�س

 منطقة حرة ذ.م.م
52642 36

2009/5/10 التجارة وال�سناعة داي�سي �سانكيو كومباين ، ليمتد 52744 37
2009/5/10 التجارة وال�سناعة زوجريو�سي كوربوري�سن 52778 38
2009/5/10 التجارة وال�سناعة زوجريو�سي كوربوري�سن 52779 39
2009/5/10 التجارة وال�سناعة كيف �سربينجز ، اإنك 52804 40
2009/5/10 التجارة وال�سناعة كيف �سربينجز ، اإنك 52805 41

2009/12/29 التجارة وال�سناعة كيف �سربينجز ، اإنك 52887 42
2009/5/ 10 التجارة وال�سناعة داي�سي �سانكيو كومباين ، ليمتد  53208 43
2009/5/10 التجارة وال�سناعة �ساو اند�سرتيز جروب ، انك 53215 44

2009/12/23 التجارة وال�سناعة
�سركة ريام خلدمات
 الكمبيوتر �س.م.م

53556 45

2009/12/23 التجارة وال�سناعة
�سركة ريام خلدمات
 الكمبيوتر �س.م.م

53557 46

2009/8/19 التجارة وال�سناعة كان�ساي بينت كو ، ليمتد 53717 47

2009/8/19 التجارة وال�سناعة
�سري كيويت بريكر 
اند�سرتيز ليميتد

53761 48

2009/8/19 التجارة وال�سناعة
�سري كيويت بريكر 
اند�سرتيز ليميتد

53762 49

2009/8/24 التجارة وال�سناعة
بي بي جي اند �سرتيز ، 

اوهايو ، انك
53854 50
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

2014/3/4 التجارة وال�سناعة مدينة دبي الريا�سية )�س.ذ.م.م( 53882 51

2009/11/11 التجارة وال�سناعة مدينة دبي الريا�سية )�س.ذ.م.م( 53883 52

2009/8/19 التجارة وال�سناعة دي كيه ات�س ريتيل ليميتد 53907 53

2009/8/19 التجارة وال�سناعة دي كيه ات�س ريتيل ليميتد 53908 54

2009/8/19 التجارة وال�سناعة دي كيه ات�س ريتيل ليميتد 53909 55

2009/8/19 التجارة وال�سناعة دي كيه ات�س ريتيل ليميتد 53910 56

2008/8/19 التجارة وال�سناعة ريتيل ورلد ليمتد 54011 57

2008/8/19 التجارة وال�سناعة ريتيل ورلد ليمتد 54012 58

2008/8/19 التجارة وال�سناعة ريتيل ورلد ليمتد 54013 59

2009/12/29 التجارة وال�سناعة
فونتريا براندز ) �سنغافورة ( 

بي تي اي ليمتد
54327 60

2009/12/28 التجارة وال�سناعة دي ال بيرب يو كاي ال ال بي 55119 61

2009/12/28 التجارة وال�سناعة دي ال بيرب يو كاي ال ال بي 55120 62

2009/12/29 التجارة وال�سناعة دي ال بيرب يو كاي ال ال بي 55121 63

2009/12/28 التجارة وال�سناعة دي ال بيرب يو كاي ال ال بي 55122 64

2010/12/22 التجارة وال�سناعة كو�سني ليمتد 55295 65
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مكتب نا�سر احلب�سي و�سيف املعمري للمحاماة 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سرتان انرجي ال�سرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن مكتب نا�سر احلب�سي و�سيف املعمري للمحاماة  اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـة اأك�سرتان 
انرجي ال�سرق الأو�سط �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1087831 ، 
وفقـــــا لتفــــاق ال�سركـــاء املـــــــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفـــــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  ، وعلـــى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ساطئ القرم - بناية بيت�ش ون - رقم : 37 

جممع رقم : 226 - �سكة رقم : 2601 - مكتب رقم : 402
�ش.ب : 4 ر.ب : 102

هاتـف رقــم : 24950700 فاك�ش رقم : 24649044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نيتي التجارية �ش.م.م
نيتي  م�ساريع  �سركـة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  والتدقيق  لال�ست�سارات  اخلربة  دار  مكتب  يعلن 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1608720 ، 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 : 
بركاء - ال�سوق - بناية �سهيناز وح�سني للت�سوق - �سقة رقم : 26

�ش.ب : 911 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 26984637/92212733 فاك�ش رقم : 26985576

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-98-



اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

�سامل بن اأحمد بن �سامل اجلعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل اأحمد �سامل اجلعدي واأخوانه للتجارة

يعلن �سامل بن اأحمد بن �سامل اجلعدي اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـة �سامل اأحمد �سامل اجلعدي 
وفقـــــا   ، بالرقــــم 2050854  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، للتجارة  واأخوانه 
فــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـــــــي   ، 2018/6/5م  املـــــــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفــــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 97041411
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

هالل بن خلفان بن عامر النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيناء للتعمري واخلدمات �ش.م.م
يعلن هالل بن خلفان بن عامر النعماين اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سيناء للتعمري واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1024661 ، 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 : 
ولية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب : 574 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99326655

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يحيى بن �سعيد بن حماد املجيزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخطط ال�ساملة - ت�سامنية
 - ال�ساملة  املخطط  �سركـة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  املجيزي  حماد  بن  �سعيد  بن  يحيى  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1108563 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 373 ر.ب : 620

هاتـف رقــم : 99455688
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سعيد بن حممد ال�سائغي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر الفيقني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 
يعلن اأحمد بن �سعيد بن حممد ال�سائغي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة ب�سائر الفيقني للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 5117453 ، وفقـــا 
لتفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/6/27م ، وللم�سفـي وحــده حــق متثـيل ال�سركــة فـي الت�سفـيـة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
ولية منح  - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 618 ر.ب : 619
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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مطر بن حمد بن حممد الإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإ�سماعيلي الرفيعة - ت�سامنية 
يعلن مطر بن حمد بن حممد الإ�سماعيلي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع الإ�سماعيلي 
الرفيعة - ت�سامنية  ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1105662 ، وللم�سفــــي 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي  وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 80 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 96106277
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

م�سبح بن �سامل بن حممد ال�سريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الرو�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن م�سبح بن �سامل بن حممد ال�سريقي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة روابي الرو�ش للتجارة 
وحــده  وللم�سفــــي   ،  1079811 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 31 ر.ب : 621

هاتـف رقــم : 99721319
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن مبارك العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروا�سم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن مبارك العرميي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة الروا�سم للتجارة 
 ،  4074424 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99435531

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اأمل بنت م�سعود بن مبارك الريامية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة الرباعية للتجارة - ت�سامنية
الرباعية  الورقة  �سركـة  بت�سفيــة  تقوم  اأنـها  الريامية  مبارك  بن  م�سعود  بنت  اأمل  تعلن 
وفقـــا   ، بالرقـم 5152186  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
فــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــدها  وللم�سفــــية   ، 2018/3/28م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 858 ر.ب : 612
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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حمد بن �سامل بن �سليم اخلاطري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو م�سعب اخلاطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن حمد بن �سامل بن �سليم اخلاطري اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة اأبو م�سعب اخلاطري 
  ، و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1019764 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 104 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 95325572
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

بدر بن �سامل بن اأحمد ال�سريقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل فيلكا للتجارة �ش.م.م
للتجارة  فيلكا  �ساحل  �سركـة  بت�سفيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سريقي  اأحمد  بن  �سامل  بن  بدر  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1080461 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/6/17م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 249 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 95522851

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن ماجد ال�سيفي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القواعد املا�سية للتجارة - ت�سامنية
اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة القواعـــد املا�سيــــة  اأحمـــد بن حمــمد بن ماجـــد ال�سيفـــي  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1077970 ، وللم�سفــي 
وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــة امل�سفـــــي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 67 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99337833
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سليمان بن خمي�ش بن �سامل الق�سابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليل اليمن للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  اليمن  �سليل  �سركـة  بت�سفية  يقوم  اأنه  الق�سابي  �سامل  بن  خمي�ش  بن  �سليمان  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،  5106265 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/3/9م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اليمن - ولية اإزكي - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 345 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99876661

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممود بن بدر بن هالل البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خليل بن اإبراهيم بن هالل البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممود بن بدر بن هالل البو�سعيدي اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـة خليل بن اإبراهيم بن 
هالل البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــــل  وحــده  وللم�سفــــي   ، بالرقـم 5111544 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 501 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99465853
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سحوة الداخلية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

الداخلية  �سحوة  �سركـة  بت�سفيــة  يقوم  اأنـه  البو�سعيدي  هالل  بن  بدر  بن  حممود  يعلن 
  ، بالرقـم 5117283  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/13م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 65 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99465853

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�س�ش العاملية - تو�سية

الأ�س�ش  م�ساريع  �سركـة  بت�سفيــة  يقوم  اأنـه  البو�سعيدي  هالل  بن  بدر  بن  حممود  يعلن 
العاملية - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1193930 ،  وللم�سفــــي 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي  وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 65 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 95288881
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

فهد بن حمد بن حممد الريامي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف املعبيلة - ت�سامنية
يعلن فهد بن حمد بن حممد الريامي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة طيف املعبيلة - ت�سامنية ، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1139346 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/2/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

تنوف - ولية نزوى - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 710 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 94619994
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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طالل بن �سعيد بن عبداللـه احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري �سمائل للتجارة - ت�سامنية
يعلن طـــالل بن �سعيـــد بن عبداللـه احل�سيني اأنــه يقـــــوم بت�سفيــة �سركــــة عبيـــر �سمائــــل 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1646893 ، وللم�سفـــي 
وحــده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 56 ر.ب : 615

هاتـف رقــم : 99345577
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 نا�سر بن را�سد الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سعيد احلديثة - ت�سامنية
ال�سعيــــد  اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــــة م�ساريـــع  الغريبــــي  يعلن �سعيـــد بن نا�سر بن را�سد 
احلديثة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1063988 ، وللم�سفـــي 
وحــده حق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــــة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 720 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99876886
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اإبراهيم بن �سامل بن �سليمان البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القريتني للتجارة - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن �سامل بن �سليمان البو�سعيدي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة اأ�سواء القريتني 
، وفقــا  الـتجــاري بالرقـــم 5133025  اأمانة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة - ت�سامنية 
لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
ولية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 47 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99886047

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 نا�سر بن �سامل الفرقاين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البقاع الغربية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن نا�سر بن �سامل الفرقاين اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة م�ساريع البقاع الغربية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1086054 ، وفقــا لتفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/8/6م ، وللم�سفــي وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتـف رقـم : 99448861 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن �سليمان بن �سامل اخلمي�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع اأبو عمران اخلمي�سي و�سريكه - ت�سامنية

اأبو عمران  اأنه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع  يعلن خالد بن �سليمان بن �سامل اخلمي�سي 
اخلمي�سي و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1088684 ، 
فــي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/8/1م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفــاق  وفقــا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 858 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 99373538

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 عبداللـه بن مبارك العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت امل�ست�سار للتجارة واملقاولت - تو�سية
امل�ست�سار  �سركــــة بيت  بت�سفيــة  يقــــوم  اأنه  العرميــي  �سعيـــد بن عبداللـه بن مبـــارك  يعلن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1048298 ، 
وللم�سفــي وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغــــري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99435531

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن بدر بن علي املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة بهالء للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن بدر بن علي املعني اأنه يقوم بت�سفيـــــة �سركـة دانـــة بهـــالء للتجــــارة �ش.م.م ، 
املــوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1040188 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة 
2018/3/1م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية بهالء - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 858 ر.ب : 612

هاتـف رقــم : 99622349
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن حممد بن �سام�ش اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلمي�سي واأولده للتجارة - تو�سية
واأولده  اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة اخلمي�سي  يعلن �سيف بن حممد بن �سام�ش اخلمي�سي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5089077 ،  وفقا لتفاق 
ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 858 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 99362954

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن �سليم بن را�سد ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمراء الأهلية �ش.م.م
يعلن نا�سر بن �سليم بن را�سد ال�سق�سي اأنه يقــوم بت�سفية �سركـة احلمراء الأهلية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1084095 ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل 
ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 71 ر.ب : 617

هاتـف رقــم : 92234409
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن علي بن خمي�ش العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر العلوي واأولده - تو�سية
يعلن نا�سر بن علي بن خمي�ش العلوي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـة نا�سر العلوي واأولده - 
، وللم�سفــــي وحــده  بالرقــم 1036033  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانــة  وامل�سجلــة لدى   ، تو�سية 
حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : 303 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 94224494

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيدة اخلليج للم�ساريع والطاقة �ش.م.م
تعلن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنـها تقوم بت�سفيــة �سركـة فيدة اخلليج للم�ساريع 
والطاقة  �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1098042 ، وفقـــا لتفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/6/30م ، وللم�سفــــية وحــدها حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 19 ر.ب : 124

هاتـف رقــم : 99819979
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز امل�ستقبل التجاري �ش.م.م

تعلن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنـها تقوم بت�سفيــة �سركـة مركز امل�ستقبل التجاري 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1551507 ، وفقـــا لتفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/1/22م ، وللم�سفــــية وحــدها حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 1914 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99819979

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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محمد بن خمي�س بن �سنجور الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد بن خمي�س بن �سنجور و�سركاه �س.م.م 
يعلن محمد بن خمي�س بن �سنجور الهنائي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة محمد بن خمي�س بن 
�سنجـــور و�سركـــاه �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1640615 ، 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/8/16م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2491 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99310409

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مبارك بن حمد بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فهد العلوي وولده للتجارة - تو�سية 
اأبو فهد العلوي وولده  اأنــه يقوم بت�سفية �سركة  يعلن مبارك بن حمد بن �سعيد العلوي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1056550 ، وللم�سفــــي 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي  وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

�س.ب : 127 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 99886623

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعود بن علي بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطلعة الالمعة للتجارة - تو�سية 
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة الطلعة الالمعة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1695436 ، وللم�سفــــي وحــده 
حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 2764 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 97680611

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 املا�سة للحا�سب الآيل �ص.م.م 

يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة املا�سة للحا�سب الآيل �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 8057427 ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 2764 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 97680611

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مارية للت�سويق �س.م.م 

يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة ماريـــة للت�ســويق �س.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1663488 ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2764 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 97680611

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سـ�س للت�ساميـم الفنيـة �س.م.م 

يعلــن �سعود بن علي بن حمد الرواحي اأنــه يقـوم بت�سفية �سركة االأ�سـ�س للت�ساميـم الفنيـة 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1347527 ، وللم�سفــــي وحــده 
حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فــي كافــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 97680611

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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م�سطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأف�سل خلدمات االأملنيوم �س.م.م 
يعلــن م�سطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين اأنــه يقـوم بت�سفية �سركة اأف�سل خلدمات 
االأملنيـوم �س.م.م  ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1005402 ، وللم�سفــــي 
وحــده حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي لالإلكرتونيات �س.م.م 

يعلن م�سطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين اأنه يقوم بت�سفية �سركة دبي لالإلكرتونيات 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1653849 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق 
متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1361 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثالثي الدولية للتجارة واملقاوالت �س.م.م 

يعلن م�سطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين اأنه يقوم بت�سفية �سركة الثالثي الدولية 
للتجـارة واملقــاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1013735 ، 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1361 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99508342

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

امل�سفــي  على العنوان امل�سار اإليه .
ماجد بن محمد بن نا�سر ال�سليمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة املاجد للم�ساريع الهند�سية والتجارة واملقاوالت �س.م.م 
يعلــن ماجــد بــن محمـد بـن نا�ســر ال�سليمـي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة املاجــد للم�ساريــع 
الهند�سية والتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
1056295 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - محافظة م�سقط

�س.ب : 391 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 92609949

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ح�سني عبدالر�سا علي العبدواين للتجارة �ص.م.م 

يعلــن ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين اأنــه يقـوم بت�سفية �سركةح�سني عبدالر�سا 
علي العبدواين للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 1776169 ، 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 اأزياء �سحم �ص.م.م 

اأزيـاء �سحـم  �سركـة  بت�سفية  يقـــوم  اأنــه  العبدواين  يعلــن ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 3193381 ، وللم�سفــــي وحــده 
حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأف�سل الإطارات ال�سيارات �س.م.م 

يعلن ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقوم بت�سفية �سركـة االأف�سل الإطارات 
ال�سيارات �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1674390 ، وللم�سفــــي 
وحــده حـــق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم االأ�سدقاء �س.م.م 

يعلن ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقوم بت�سفية �سركـة مطعم االأ�سدقاء 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1627120 ، وللم�سفي وحده حـــق 
متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز العرب للتجارة �س.م.م 

يعلن ح�سني بن عبدالر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقوم بت�سفية �سركة رمز العرب للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1586416 ، وللم�سفي وحده حـــق 
متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمود بن جعفر بن محمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية خلدمات الطاقة احلديثة �س.م.م 
يعلن محمـود بـن جعفـر بـن محمـد العجمـي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة الوطنيــة خلدمــات 
الطاقــة احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1091678 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
الر�سيل ال�سناعية - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�س.ب : 121 ر.ب : 124
هاتـف رقــم : 99380283

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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وليد بن �سعيد بن م�سلم العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب مزون للتجارة - ت�سامنية
يعلن وليد بن �سعيد بن م�سلم العامري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سحائب مزون للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1108312 ، وللم�سفي وحده 
امل�سفـي فـي كافة  ، وعلـــى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركة فـي  حق متثيل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
قلعة العوامر - والية اإزكي - محافظة الداخلية

�س.ب : 79 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 94051009

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن حمود بن خلفان العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار امل�سعة �س.م.م
يعلن محمد بن حمود بن خلفان العوي�سي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة االأنوار امل�سعة �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1007558 ، وللم�سفي وحده حق متثيل 
ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية العامرات - محافظة م�سقط

�س.ب : 2 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99423992

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن عبداللـه بن را�سد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيلة للتقنية �س.م.م
يعلن خالد بن عبداللـه بن را�سد احلرا�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة فتيلة للتقنية �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1078078 ، وللم�سفـي وحـده حـــق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99118187

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نبهان بن علي بن حمد البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحري واللواتي ال�ساملة �س.م.م
يعلن نبهان بن علي بن حمد البحري اأنه يقوم بت�سفية �سركة البحري واللواتي ال�ساملة 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1276136 ، وللم�سفـــي وحـــده 
حـــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
محافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 98888083
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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محمد بن نا�سر بن حمود احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار امل�سيبي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن محمد بن نا�سر بن حمود احلب�سي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة م�سار امل�سيبي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1167810 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية امل�سيبي - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 92502630
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

زهرة بنت عبداللـه بن محمد البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سيب االأرجوانية �س.م.م 
تعلن زهـرة بنـت عبداللـــه بــن محمــد البلو�سيــة اأنــها تقـوم بت�سفيــة �سركــة زهـــور ال�سيــب 
االأرجوانيـــة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1279078 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفية وحدها حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 97799741

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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محمد بن را�سد بن محمد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل منح احلديثة �س.م.م 
يعلن محمد بن را�سد بن محمد الها�سمي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة تالل منح احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1113688 ، وفقـــا التفاق ال�سركاء 
املـــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

محافظة م�سقط
هاتـف رقــم : 91772222

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتزه الوادي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن محمد بن را�سد بن محمد الها�سمي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة منتزه الوادي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1168276 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
محافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 91772222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فار�س ال�سليماين - تو�سية 

يعلن محمد بن را�سد بن محمد الها�سمي اأنــه يقـوم بت�سفية �سركة اأبو فار�س ال�سليماين - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1113858 ، وفقـــا التفاق ال�سركاء 
املـــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

محافظة م�سقط
هاتـف رقــم : 91772222

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعود بن علي بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط لالأمن وال�سالمة �س.م.م 
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة ال�ســرق االأو�سط لالأمن 
وال�سالمــة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1709496 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 97680611

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للتوريدات احلديثة �س.م.م 
اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة العامليـــة للتوريــدات  يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1066950 ، وفقـــا التفاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 93673000

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن �سيف بن اأحمد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي الكامل احلديثة للتجارة - تو�سية 
يعلن خالد بن �سيف بن اأحمد ال�سليماين اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة فيافـي الكامل احلديثة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1164661 ، وفقـــا التفاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
محافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 97319695
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمود بن اأحمد بن حمود احلنيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الرائدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن حمود بن اأحمد بن حمود احلنيني اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة املدينة الرائدة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1034062 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/8/14م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية اإبراء - محافظة �سمال ال�سرقية

�س.ب : 237 ر.ب : 400
هاتـف رقــم : 95180367

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن �سامل بن �سليمان الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اجلبال للتجارة �س.م.م 
يعلن محمد بن �سامل بن �سليمان الغ�سيني اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة �سقور اجلبال للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1539043 ، وفقـــا التفاق ال�سركــاء 
املــــوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�س.ب : 4 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99310686
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن را�سد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الرمثاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن حمد بن را�سد بن حمد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة �سهول الرمثاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1092126 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بدية - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 95336002 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن را�سد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عطاء بدية للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سعيد بن حمد بن را�سد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة م�ساريــع عطــاء بديــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1066152 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99780828

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات حويل للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن حمد بن را�سد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة م�ساريع مرتفعات حويل 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1067548 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99780828

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سقر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن حمد بن را�سد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة �سعيــد و�سقــر للتجــارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1028638 ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99780828

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن حمد بن عمري ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ينبع للتجارة - تو�سية 
يعلن علي بن حمد بن عمري ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة اأنوار ينبع للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1117275 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثــيل 
ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 41 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 91317178

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خليفة بن �سعيد بن �سامل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأ�سوار جمي�س احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن خليفة بن �سعيد بن �سامل البادي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة اأ�سوار جمي�س احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1184652 ، 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 32 ر.ب : 325

هاتـف رقــم : 93800353
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن علي بن عبداللـه ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الغيل للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــة اأ�سرار الغيل للتجارة - 
اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1037773 ، وللم�سفــــي وحــده  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
حـــق متثــيل ال�سركة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 213 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 99706895

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سمري بن عبدالر�سا بن محمد اجلمايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميابني للمقاوالت واأعمال ال�سيانة العامة �س.م.م 
يعلن �سمري بن عبدالر�سا بن محمد اجلمايل اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة ميابني للمقاوالت 
واأعمال ال�سيانة العامة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1035538 ، 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/8/7م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الدقم - محافظة الو�سطى 

هاتـف رقــم : 97123721
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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في�شل بن �شاعد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شاعد بن عبداللـه بن �شعيد البلو�شي واأوالده للتجارة - تو�شية 

يعلن في�سل بن �ساعد بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �ساعد بن عبداللـه بن 
�سعيد البلو�سي واأوالده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــده  وللم�سفــــي   ,  1640186
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ص.ب : 269 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 99527598

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شليمان بن خمي�ص بن خليفة الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة نخل للتجارة �ص.م.م 
يعلن �سليمان بن خمي�س بن خليفة الريامي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة جوهرة نخل للتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1355945 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/27م , وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 139 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 98283349
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مبارك بن طارق بن م�شلم الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزاوية الذهبية للمقاوالت �ص.م.م 
اأنـه يقــوم بت�سفية �سركـة الزاويـــة الذهبيــة  يعلن مبـــارك بن طـــارق بن م�سلــم الكيومــي 
للمقاوالت �س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1228997 , وللم�سفي 
وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92318545

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن حممد بن را�شد اجلرادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار ال�شالم العاملية �ص.م.م 
يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد اجلرادي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة اإعمار ال�سالم العاملية 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1297768 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/8/15م , وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة

هاتـف رقــم : 99702980
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

�شعيد بن �شعود بن حمود العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االأخوة الدولية �ص.م.م 
يعلن �سعيد بن �سعود بن حمود العربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع االأخوة الدولية 
�س.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1019271 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/20م , وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة م�شقط

هاتـف رقــم : 99817711
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

علي بن �شيف بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمال العربي �ص.م.م 
يعلن علي بن �سيف بن علي العربي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة ال�سمـــال العربــي �س.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 7066295 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
اأمــام الغـــري , وعلـــى  2018/8/8م , وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب : 158 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99339494
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات ال�شاحية للتجارة - ت�شامنية 
اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة مرتفعـــات ال�ساحيــة  يعلن اأحمد بن حمود بن مبــارك البــادي 
  ,  3230619 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنيـــــة   - للتجـــارة 
وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 75 ر.ب : 319
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

علي بن �شامل بن را�شد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحي الديل للتجارة - ت�شامنية 
يعلن علي بن �سامل بن را�سد العلوي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركــة �سواحـــي الديــل للتجــارة - 
ت�سامنيـــة , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 3213706 ,  وللم�سفي وحــده 
حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 75 ر.ب : 319
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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فاطمة بنت مو�شى بن �شلمان العجمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة توا�شل �شنا�ص للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 
تعلن فاطمة بنت مو�سى بن �سلمان العجمية اأنـها تقــوم بت�سفيــة �سركـــة توا�ســل �سنــا�س 
  , للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1122169 
وللم�سفية وحــدها حق متثيــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفية فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 25 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 99709970

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

م�شعل بن عبداللـه بن نا�شر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوارد اخلليجية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلن م�سعل بن عبداللـه بن نا�سر املعمري اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركة املوارد اخلليجية املتحدة 
  , للتجـارة واملقـاوالت �س.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1123211 
وللم�سفي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فـي كافــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 33 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 94161509

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن �سعيد بن �سالح ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البهجة املتميزة �ش.م.م 
يعلن حممد بن �سعــيد بــن �سالـــح ال�سعيــدي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركة م�ساريــــع البهجـــة 
املتميـــزة �ش.م.م  ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1122293 ،  وللم�سفـــي 
وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمــام الغـــري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفي 

فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 500 ر.ب : 316
هاتـف رقــم : 99332160

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

بدرية بنت علي بن حارب اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فاطمة بنت حممد بن �سعيد املعمري واأوالدها للتجارة - تو�سية 

تعلن بدرية بنت علي بن حارب اجلابرية اأنـها تقوم بت�سفية �سركـــة فاطمـــة بنت حمـــمد بن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلة  واأولدهـــا للتجـــارة - تو�سيــة  املعمـــري  �سعيـــد 
 ، اأمــام الغـــري  ،  وللم�سفية وحــدها حق متثيــل ال�سركـة فــي الت�سفـية  بالرقــم 3152294 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفية فـي كافــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 91194124
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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م�صطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمم مرتفعات املعمورة �ش.م.م 
يعلن م�سطفى بن علي بن محمد جواد عبدواين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة قمم مرتفعات 
اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1083580 ، وللم�سفـي  املعمورة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى 
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 : 
�ش.ب : 1361ر.ب : 114
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

محمد بن �صامل بن �صليمان الغ�صيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو يحيى الغ�صيني للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلن محمد بن �سامل بن �سليمان الغ�سيني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأبو يحيــى الغ�سينــي 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1073369 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سـفـي وحــده حــق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اأمـــام الغـيـر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 4 ر.ب : 116 

هاتف رقم : 99310686
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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فايز بن محفوظ بن عبداللـه الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأقطار العربية الوطنية �ش.م.م
يعلن فايز بن محفوظ بن عبداللـه الهادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الأقطار العربية الوطنية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1142711 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/8/8م ، وللم�سـفـي 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 : 

يتي - محافظة م�صقط
هاتف رقم : 95970177

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعود بن علي بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرواحي الهند�صية �ش.م.م 
يعلـن �سعــود بن علـي بــن حمــد الرواحـــي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الرواحــي الهند�سيــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1753762 ، 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 : 
هاتف رقم : 97680611

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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ح�صني بن عبد الر�صاء بن علي العبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صني للمواد الغذائية �ش.م.م 
يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ح�ســني للمــواد 
الغذائية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1617206 ، 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأزياء ال�صيب  �ش.م.م 

يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأزياء ال�سيب �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1617605 ، 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صالحة خلدمات االأملنيوم  �ش.م.م 

يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ال�سالحة 
اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1608401 ،  خلدمات الأملنيوم �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأف�صل للمواد الغذائية  �ش.م.م 

يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الأف�سل للمواد 
الغذائية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1680315 ، 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مقهى ال�صالحة �ش.م.م 

يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة مقهــى ال�سالحــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1650246 ، 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع دار ال�صيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

دار  �سركـة م�ساريع  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  العبدواين  بن علي  الر�ساء  بن عبد  يعلن ح�سني 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقــاولت  للتجــارة  ال�سيب 
1557033 ، 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صارفة ملقاوالت البناء �ش.م.م 

يعلن ح�سني بن عبد الر�ساء بن علي العبدواين اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ال�سارفة ملقاولت 
وللم�سفـــي   ،  1628968 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  البناء 
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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صماء لالإلكرتونيات والتكنولوجيا �ش.م.م 

ال�سمــاء  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـــه  العبدوانــي  علـــي  بن  الر�ســاء  عبــد  بـن  ح�سيــن  يعلن 
لالإلكرتونيات والتكنولوجيـا �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 
1005931 ، وللم�سفـــي 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صارفة للمواد ال�صحية ومواد البناء �ش.م.م 
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سارفة  بــن عبــد الر�ســاء بن علــي العبدوانــي  يعلن ح�ســني 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  البناء  ال�سحية ومواد  للمواد 
1638106 ، وللم�سفـــي 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صالحة خلدمات الزراعية �ش.م.م 

يعلن ح�ســني بــن عبــد الر�ســاء بن علــي العبدوانــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سالحة 
 ، بالرقــــم 1601369  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  ، وامل�سجلــة لدى  الزراعية �ش.م.م  خلدمات 
وللم�سفـــي 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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مقهى املبهاج �ش.م.م 

يعلن ح�ســني بــن عبــد الر�ســاء بن علــي العبدوانــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة مقهى 
، وللم�سفـــي  بالرقــــم 1637800  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  ، وامل�سجلــة لدى  املبهاج �ش.م.م 
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 : 
�ش.ب : 2956 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99508342

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

بريك بن غامن بن �صامل الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الكتيني الوطنية �ش.م.م 
الكتيني  م�ساريع  �سركــــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  الــروا�ش  �سامل  بــن  غانــم  بــن  بريــك  يعلــن 
الوطنية �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1118198 ، وللم�سفـــي 
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 : 
�صاللة اجلديدة - والية �صاللة - محافظة ظفار

�ش.ب : 695 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95338004

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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ماجد بن محمد بن نا�صر ال�صليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غزال الدقم للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن ماجــد بن محمــد بن نا�سر ال�سليمي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة غــزال الدقــم للتجــارة 
 ،  1197943 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة   - واملقاولت 
وللم�سـفـي 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 : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 491 ر.ب : 320
هاتف رقم : 92609949

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

فرا�ش عطا اللـه الطه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التكنولوجيا احلقيقية �ش.م.م
 ، �ش.م.م  احلقيقية  التكنولوجيا  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الطه  اللـه  عطا  فرا�ش  يعلن 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1149004 ، وللم�سـفـي 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 : 
�ش.ب : 1048 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99445006

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عقيل بن محمد بن جواد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عقيل وح�صني للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلن عقيل بن محمد بن جواد اللواتي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة عقيل وح�سني للخدمات 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1691554 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 932 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99361000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عادل بن علي بن �صامل ال�صبحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رذاذ للخدمات الهند�صية �ش.م.م

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة رذاذ للخدمات الهند�سية  يعلن عادل بن علي بن �سامل ال�سبحي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1095513 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـيــر  اأمـام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركـــة  ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/3/19م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - محافظة م�صقط

�ش.ب : 40 ر.ب : 132
هاتف رقم : 96313036

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإ�صماعيل بن خلفان بن غريب ال�صليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة محور املنت�صر للتجارة �ش.م.م
يعلن اإ�سماعيل بن خلفان بن غريب ال�سليماين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة محور املنت�سر 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1008965 ، وفقا لتفاق 
اأمـام  ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة  ال�سركاء املوؤرخ 2018/8/12م 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99742135

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

جمــال بــن علــي ال�صيابــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صرق ال�صويريج �ش.م.م
 ، �ش.م.م  ال�سويريــج  �ســرق  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنه  ال�سيابــــي  علــي  بــــن  جمــال  يعلــن 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1299614 ،  وللم�سـفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - محافظة م�صقط

�ش.ب : 3196 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99343455

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خلفان بن نا�صر بن عامر الفار�صي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صر العرب للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن خلفان بن نا�سر بن عامر الفار�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة ج�سر العرب للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 6053530 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/13م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة 
اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية امل�صيبي - محافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 235 ر.ب : 420
هاتف رقم : 97134774

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن م�صعود بن علي احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأ�صواء امل�صرقة - تو�صية 

يعلــن عبداللـه بن م�سعود بن علي احلارثي اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة الأ�سواء امل�سرقة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1524828 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـيــر  اأمـام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركـــة  ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/5/15م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 791 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99278877

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأمينة بنت علي بن عبيد الفار�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأمينة بنت علي بن عبيد الفار�صي و�صريكتها للتجارة - ت�صامنية 

تعلــن اأمينــة بنــت علــي بــن عبــيد الفار�ســية اأنــها تقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة اأمينــة بنــت علــي بن 
عبيد الفار�سي و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 8038732 ، وللم�سـفـيــة وحدهــا حــق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 12 ر.ب : 125

هاتف رقم : 94655514
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

را�صد بن محمد بن حمد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكيومي واحلب�صي للتجارة - ت�صامنية 
يعلــن را�سد بن محمد بن حمد الكيومي اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة الكيومي واحلب�سي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1473662 ، وللم�سـفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 273 ر.ب : 122
هاتف رقم : 96060755

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عا�صم بن طار�ش بن ح�صني البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع ال�صحراء للتجارة واملقاوالت - تو�صية 
يعلــن عا�سم بن طار�ش بن ح�سني البحراين اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة ينابيع ال�سحراء 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 3158063  ، 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 453 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99233843

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عيون االأ�صائل للتجــارة - تو�صية 

الأ�سائل  عيون  �سركة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنه  البحراين  ح�سني  بن  طار�ش  بن  عا�سم  يعلــن 
للتجــارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 3184064 ، وللم�سـفـــي 
وحــده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمـام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 453 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99233843

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة عا�صم وح�صن اأبناء طار�ش بن ح�صني للتجارة - ت�صامنية  

�أبناء  �سركة عا�سم وح�سن  بت�سفـيـــة  يقـوم  �أنه  �لبحر�ين  يعلــن عا�سم بن طار�ش بن ح�سني 

طار�ش بن ح�سني للتجارة - ت�سامنية , و�مل�سجلــة لـــدى �أمانــة �ل�سجــــل �لـتجـــاري بالرقـــم 

وعلـــى   , �لغـيــر  �أمـام  �لت�سفـيــة  فــي  �ل�سركـــة  متثيل  حق  وحــده  وللم�سـفـــي   ,  3150542

�جلميــع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافـــة �لأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �لآتـي : 

�ش.ب : 453 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99233843

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .

�مل�صفــي

حامت بن حممد بن اأحمد ال�صيزاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإطاللة �صحار العاملية - تو�صية   

يعلــن حامت بن حممد بن �أحمد �ل�سيز�وي �أنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركة �إطاللة �سحار �لعاملية - 

تو�سية , و�مل�سجلــة لـــدى �أمانــة �ل�سجــــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1263917 , وللم�سـفـــي وحــده 

حق متثيل �ل�سركـــة فــي �لت�سفـيــة �أمـام �لغـيــر , وعلـــى �جلميــع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافـــة 

�لأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �لآتـي : 

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 1038 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95050990

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .

�مل�صفــي
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مكتب التميمي والربواين للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ديكرا عمان �ش.م.م

يعلن مكتــب التميمــــي والربوانــــــي للمحامــــــاة واال�ست�ســــارات القانونيــــة ب�سفـتــــه امل�سفــــي 

ل�سركــة ديكرا عمان �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1212310 ، 

عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ام تي دي عمان للبنية التحتية �ش.م.م

يعلــن مكتـــب التميمــــي والربوانــــي للمحامــــاة واال�ست�ســــارات القانونيــــة ب�سفـتـــه امل�سفــــــي 

ل�سركــة ام تي دي عمان للبنية التحتية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 

وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عـــن   ، بالرقـــم 1193391 

الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دبليو �شي تي طرق عمان �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفــته  القانونيــة  واال�ست�ســارات  للمحامـاة  والربوانــي  التميمــي  مكتــب  يعلــن 

ل�سركــة دبليو �سي تي طرق عمان �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 

الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عـــن   ،  1164257

امل�شفــياملــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرفعة التجارية �ش.م.م

يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون  فـي القانون - ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة 

م�ساريــع الرفعــة التجاريــــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــــاري بالرقـــــم 

الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عـــن   ،  1502840

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الدرعي الوطنية �ش.م.م

يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون  فـي القانون - ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة 

م�ساريع الدرعي الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1682296 ، 

عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

مكتب بي دي او جواد حبيب 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمانية للخدمات اخلر�شانية �ش.م.م

يعلــن مكتـب بي دي او جواد حبيب ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة العمانية للخدمات اخلر�سانية 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1274180 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

ح�شني بن علي بن حممد الرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع الإبداع العاملية �ش.م.م

العاملية  الإبداع  امل�سفــي ل�سركة روائع  الرا�سدي ب�سفـته  يعلن ح�سني بن علي بن حممد 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1224345 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

بدر بن مبارك بن مزروع اليعقوبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناهل اجلبيل التجارية - تو�شية

يعلن بدر بن مبارك بن مزروع اليعقوبي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة مناهل اجلبيل التجارية - 

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1149934 ، عن انتهاء اأعمــال 

ال�سركات  قانون  )27( من  املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بدر اليعقوبي للتجارة - تو�شية

يعلن بدر بن مبارك بن مزروع اليعقوبي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة م�ساريع بدر اليعقوبي 

للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 8057699 ، عن انتهاء 

قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

اإبراهيم بن حممد بن �شاملني ال�شبلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراج �شحار املتحدة - تو�شية

يعلن اإبراهيم بن حممد بن �ساملني ال�سبلي  ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة �سراج �سحار املتحدة - 

تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1125400 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواطئ الرباط للتجارة - ت�ضامنية

يعلــن اإبراهيــــم بن حممـــد بن �شاملني ال�شبلــي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركـــــة �شواطــئ الربـــاط 

اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1126265 ، عن  للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى 

من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع احلكيم املتميزة - ت�شامنية

يعلن اإبراهيــم بن حممــد بن �سامليــن ال�سبلــي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريــع احلكيـم 

اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1127596 ، عن  املتميزة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى 

من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

حممد بن مطر بن حمد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شما العا�شمة املا�شية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممـــد بن مطــر بن حمــد ال�سبلــي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــة �سمــا العا�سمـــة املا�سية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقم 1268290 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شعيد بن را�شد بن �شعيد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة جداول وادي اجلزي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن را�سد بن �سعيد ال�سبلي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة جداول وادي اجلزي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1014996 ، عن 
انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة )27( من قانون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حممد بن نا�شر بن را�شد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلربة اخلليجية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�سر بن را�سد البادي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة اخلربة اخلليجية للتجارة 
اأعمــال  الـتجــــاري بالرقـــم 1061377 ، عن انتهاء  اأمانــة ال�سجـــــل  ، وامل�سجلة لدى  �ش.م.م 
ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

�شامل بن عبداللـه بن خمي�ش الزعابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قناديل ال�شرق للتجارة �ش.م.م

يعلن �سالــم بن عبداللـــه بن خميـــ�ش الزعابـــي ب�سفــــتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة قناديل ال�سرق 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1269628 ، عن انتهـــاء 

قانون  )27( من  املــادة  الأحكــام  وفقــا  لل�سركــة  القانونــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�شري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملتقى الطرق للحلول التجارية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�سري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ملتقى الطرق للحلول 

التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1187858 ، عن انتهـــاء 

قانون  من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جومز الفنية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�سري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة جومز الفنية �ش.م.م ، 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1178092 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 

التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا الأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

�شليمان بن نا�شر بن خمي�ش املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن عبدالر�شول بن علي �شاجواين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سليمان بن نا�سر بن خمي�ش املقبايل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة حممد بن عبدالر�سول بن 
علي �ساجواين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 
3251063 ، عن انتهـاء اأعمــال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �شيف البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شاحل جمز الذهبي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

الذهبي  �ساحل جمز  ل�سركـــة  امل�سفــي  البادي ب�سفـته  �سيف  اأحمد بن  يعلـــن عبداللـه بن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1053104 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

طالل بن عبا�ش بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأيام املتحدة ال�شبعة للتجارة - تو�شية
يعلن طالل بن عبا�ش بن حممد البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة االأيام املتحدة ال�سبعة 
للتجــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1166544 ، عـــن 
من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

خالد بن �شامل بن �شيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�ضركة �ضاطئ املدينة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

للتجارة  املدينة  �شاطئ  ل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفـته  املعمري  �شيف  بن  �شامل  بن  خالد  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3195074 ، عن 
املــادة )27( من  القانونــي لل�سركــة وفقــا الأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

دروي�ش بن حممد بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شات الباطنة املتحدة - ت�شامنية
الباطنة  مل�ســـات  ل�سركــــة  امل�سفـــــي  ب�سفـتـــه  البلو�ســي  �سعيـــد  دروي�ش بن حممـــد بن  يعلن 
عن   ،  1158083 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - املتحدة 
املــادة )27( من  القانونــي لل�سركــة وفقــا الأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عامر بن حمد بن �شعيد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شروح الطريف للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلن عامر بن حمد بن �سعيد ال�سبلي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سروح الطريف للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1070547 ، عن 
املــادة )27( من  القانونــي لل�سركــة وفقــا الأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

اأمين بن اأحمد بن خليفة الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع املحافظة للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأمين بن اأحمد بن خليفة الفار�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ينابيع املحافظة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1050240 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�شني واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�سني ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة حممد بن عبداللـه بن 
حممـــد احلو�سنــي واأوالده للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري 
وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  3144356 بالرقـــم 

الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شامل بن عمر بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جرنا�ش الفلج املتحدة �ش.م.م
يعلن �سالـــم بن عمــر بن حممــد املعمــري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة جرنــا�ش الفلـج املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1163771 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

عثمان بن خمي�ش بن عبيد الكحايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل �شحم للتجارة - ت�شامنية

يعلن عثمان بن خمي�س بن عبيد الكحايل ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة معامل �شحم للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3148165 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

علي بن جمعة بن علي ال�شيزاوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اآفاق احل�شارة - ت�شامنية

يعلن علي بن جمعة بن علي ال�سيزاوي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع اآفاق احل�سارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1575503 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اآفاق احل�شارة - ت�شامنية

يعلن علي بن جمعة بن علي ال�سيزاوي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع اآفاق احل�سارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3187268 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

يو�شف بن �شعيد بن خلفان الكندي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكندي والذهلي للتجارة - ت�شامنية

والذهلي  الكنـــدي  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الكنـــدي  خلفـــان  بن  �سعيد  بن  يو�ســـف  يعلن 

، عن   3153622 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

�شعيد بن حممد بن علي الفار�شي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني جمي�ش للتجارة �ش.م.م

يعلــن �سعيد بن حممد بن علي الفار�سي ب�سفـته امل�سفـــــي ل�سركـــة ب�ساتني جمي�ش للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3181995 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
جا�شم بن عبداللـه بن �شليم ال�شناين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحل اخلليج املتحدة �ش.م.م

يعلن جا�سم بن عبداللـه بن �سليم ال�سناين ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سواحل اخلليج املتحدة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1095814 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

فهد بن �شعيد بن خمي�ش اآل عبدال�شالم

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو عبدالعزيز للمقاوالت - تو�شية

يعلن فهد بن �سعيد بن خميــ�ش اآل عبدال�سـالم ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة م�ساريع اأبو عبدالعزيز 

، عن  بالرقـــم 1259125  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى   ، للمقاوالت - تو�سية 

من   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
عبداللـه بن �شامل بن النخار الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحاربي للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن النخار الوهيبي ب�شفـتـــه امل�شفــــي ل�شركــــة املحاربي للتجارة - 

تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 6059201 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
علي بن را�شد بن حممد البحري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق التعاون الوطنية - ت�شامنية

يعلن علي بن را�سد بن حممد البحري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اآفاق التعاون الوطنية - 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1151043 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

�شعود بن علي الزدجايل 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال راأ�ش مدركة - تو�شية

يعلن �سعـــود بن علــي الزدجالــي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركــــة رمـــال راأ�ش مدركـــــة - تو�سـية ، 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1134209 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 

التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا الأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .

امل�شفــي

�شامل بن خلفان بن طالب الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوهيبي للتطوير والتعمري �ش.م.م

يعلن �سالــم بن خلفــان بن طالــب الوهيبــي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركـــــة الوهيبــي للتطويــــر 

والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1106272 ، عن انتهـــاء 

قانون  )27( من  املــادة  الأحكــام  وفقــا  لل�سركــة  القانونــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

جميل بن عبداللـه بن خلفان الناعبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شفافية ال�شادقة �ش.م.م

يعلن جميل بن عبداللـه بن خلفـان الناعبــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــة ال�سفافيــة ال�سادقـــة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1029887 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونــي لل�سركــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1259(

عمر بن �شعيد بن حميد بن علي العربي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة �شحار العاملية �ش.م.م

يعلن عمر بن �سعيد بن حميد بن علي العربي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة درة �سحار العاملية 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1196967 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

�شنان بن علي بن م�شعود املجرفـي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معايل العز للتجارة �ش.م.م

يعلن �سنــــان بن علـــي بن م�سعـــود املجرفــــي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــــة معالــي العـــز للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقـــم 7076720 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونــي لل�سركــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

�شلطان بن حممد بن �شليمان الكلباين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع الكوثر �ش.م.م

يعلن �سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سعاع الكوثر �ش.م.م ، 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1085817 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 

التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا الأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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