
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1264(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                           وزارة الزراعــة والرثوة ال�سمكية
�ســـادر فــي 2018/10/11 بتمديــــد اإيقــــاف اإ�ســـدار  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/279 

تراخي�ص اإن�ساء ال�سعاب ال�سناعية )ال�سدود( .
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                          وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية
ملخــ�ص النظـــام الأ�سا�ســي ملوؤ�س�سة بـديـة الوقفـية .

                                   وزارة التنميــة الجتماعيــة
ملخــ�ص نظـام اجلمعيـة العمانيـة لل�سينمـا وامل�سـرح .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحــة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع . 

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

 الأحد 5 �سفـــــــــــــــر 1440هـ                                                      املـوافـــــق 14 اأكتوبـــــــــــــر 2018م
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�صركــة منــاء القاب�صــة
. EHC/2018/23 اإعــالن عن طرح املناق�صة رقم

البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�صاأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�صلطنة اإلى نهاية �صهر �صبتمرب 2018م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية للخدمات املالية �ش.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اي اف ا�ش - اف �ش.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرحلة خلدمات تكنولوجيا املعلومات �ش.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلريف لل�صقق الفندقية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاولت �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزمردة العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء ولد وادي للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املجيدون للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احللم الذهبي املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة العذيبة احلديثة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرتابط املتني للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعمري واحلديدي - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل دم�صق �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل بن عبيد بن م�صعود اليعقوبي واإخوانه 
للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صليمان بن تعيب ال�صكري و�صركاه - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فر�صان ينقل للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ظالل القمر احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز واحة نخل للت�صوق �ش.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبتكر �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املزرع املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكهف الأخ�سر للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظاهر بن �سعيد البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريدات قطع الغيار واملعدات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز وبهمن للتنمية الزراعية املحدودة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق اخلابورة املا�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة وادي العمريي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيــدي للتجــارة 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنمية والئتمان �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربات الفنية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات املدينة العربية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب الريف للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املر�سى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القاروتي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة احلمراء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سافع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الباطنة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة خلدمات النفط �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص املفاخر الرائدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�ســـن حيــدر درويـــ�ص حللـــول التقنيـــات 

وامل�ساريع �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ص للبنية التحتية واحللول 

التجارية �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق خلدمات ال�سحن �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيادة العلمية اجلديدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج احليل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيان ال�سرقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العباقرة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ص الأ�سالة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ال�سروق للتجارة �ص.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكاتــم للتجــارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مزون اخلري احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد العمريي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حجر الأ�سا�ص الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه الهاليل واأخوانه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع العــا�ص املتحدة للتجارة واملقاولت - 

تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط نخل للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وخالد ال�سعدي للتجارة واملقاولت  �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الطوية للتجارة واملقاولت �ص.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جماهد العمري للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الطيبات للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حممد بن عبداللـه الكعبي و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرميان املتحدة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هدى الأحمد للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوادي للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سليمان اأبناء �سيف بن حممد الرواحي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الراقية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حرفتي �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر دملون للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخدمات الهند�سية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بــن �سليم الدوليــة للتجــارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية اخلما�سية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة امل�ستقبل للتعمري  �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساخمـة للعبايـات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سالك الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفعات العربية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سامل بن م�سلم عامر جيــد واأولده 

للتجارة - تو�سية
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز عرو�ص الرو�ص لالإلكرتونيات - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدائع احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يا�سر البلو�سي للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدالبا�سط للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرح للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ص للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة الأمل للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن التذوق �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برهان ال�سرقية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املنطقية للحا�سب الآيل �ص.م.م . 

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامل لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي للهدايا والكماليات والأعمال �ص.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار اجلبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العينني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديوانية م�سقط احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفكار لتقنية املعلومات �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنبار النفطية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات اجلاهزة �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمار املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع تنعم للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة حممـــد بن �سامل وبـدر بن �سيـف العلوي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني ينقل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوقبة احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن را�سد ال�سملي و�سريكه للتجارة �ص.م.م .
م�سلـــم  بـــن  را�ســـد  اأبناء  و�سالح  الذيب  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

املعمري - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماوراء اخلليج العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الفاو للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املو�سة الراقية لالأزياء - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املندو�ص العربي الدولية للتجارة - تو�سية .
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اإعـــالن عن انتهــاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة عبداللـه بن حممــد بن علــي املعمــري 
واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن حامد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي اجلناه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج �سحار الوطنية �ص.م.م  .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهند العاملية - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمــدان بــن اأحمــد بــن حممــد الفار�ســي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربيع واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناقل املميز �ص.م.م .
بـــن حممــد الكـــــوي و�سريكـــــه  اأعمـــال الت�سفـية ل�سركـــة ها�ســـم  اإعالن عـــن انتهــاء 

للتجـارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سنعاء للتجارة واملقاولت - �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم وادي عاهن للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــة �سيــف بن �سالـــم بن �سعيـــد ال�سعيــدي  انتهــاء  اإعـــالن عن 

وولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات عاهن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف عاهن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع عاهن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة الرمي للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليط الذهبي املميز للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويت الذهبية للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اأعمـــال الت�سفـــيــة ل�سركــة علـــــي بن حممــد و�سريكـــه للتجـــارة  اإعـالن عـــن انتهـــاء 

واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درر ظفار للتجارة واخلدمات �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحلان الغبرياء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف بحر العرب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد املعايل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد م�سقط لالإعمار �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج الغبرياء للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اإبراء �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم امل�سيبي للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلنني للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبل ال�سالم املتحدة للتجارة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهو املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريناد احلديثة للتجارة �ص.م.م  .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العرب للخدمات العقارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأرقام للتجارة وال�ستثمار �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح العا�سمة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلئل اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول اإرم الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء البادية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلل و�سعيد النوبي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهناء للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة املغرب احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيداء الباطنة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وحمدان اأبناء اأحمد الفار�سي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

و�سريكــه  الرو�سدي  مبارك  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمـــال  انتهـــاء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوء ال�سم�ص الذهبي للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة العوينات املا�سية للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن عبداللـه بن علي ال�سبلي للتجارة - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن اإبراهيم بن اأحمد الربيكي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي عاهن الذهبية للتجارة - ت�سامنية .
بــن حمـــد املزروعــي  اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه  اإعالن عن انتهاء 

وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدليل التقني �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن فدى للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية ل�سيانة وترميم املباين �ص.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية لل�سناعات احلديدية �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجمع ال�سناعي �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة عربي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارب بن �سعيد بن �سليم الهنائي واأخيه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط امل�سرات احلديثة �ص.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

وزارة الزراعــة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري

رقــم 2018/279
بتمديد اإيقاف اإ�سدار تراخي�ص اإن�ساء ال�سعاب ال�سناعية )ال�سدود(

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،  

واإلى الئحة تنظيم اإن�ساء ال�سعاب ال�سناعية )ال�سدود( ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/55 ،

واإلـى القــرار الــوزاري رقـم 2017/285 بوقـف اإ�سـدار تراخيـ�ص اإن�ســاء ال�سعــاب ال�سناعيــة 

)ال�سدود( ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ميــدد اإيقـــاف اإ�ســـدار تراخيــ�ص جديـــدة الإن�ســاء ال�سعــاب ال�سناعيــة )ال�ســدود( ملــدة )5( 

خمــ�ص �سنــوات .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ 17 اأكتوبر 2018م .

�سـدر فـي :  2 /  2 / 1440هـ 
املـوافـــــق : 10/11/ 2018م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
ملخـــــــ�ص 

النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شة بـديـة ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 ،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام " موؤ�س�سة بـديـة الوقفـية " على النحو الآتي :

ا�شـم امل�ؤ�ش�شـة : "مـوؤ�س�سـة بـديـة الوقفـية " .

رقـــم الـقــيـــد : "8" .

الأهــــــــــــداف :

اأبعاد تنموية بولية    1 اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات 
بدية .

جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكـامل بني م�سروعات الوقف .   2

اإدارة    3 اإعادة تنظيم الأموال الوقفـية القدمية بولية بدية وحتديثها من خالل نظام 
وا�ستثمار جديد ، مبا يحقق منفعة املوقوف له ، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف .

تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية املختلفة .   4

حتقيق امل�ساركـة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ، واإدارة م�سـروعاته .   5

الكرمي    6 القراآن  ومدار�ص  وامل�ساجد  اجلوامع  لرعاية  الأوقاف  اأموال  وا�ستثمار  اإدارة 
وخلدمة القراآن الكـرمي وعلومه بالولية .

املر�سى ورعاية    7 الأوقاف لأعمال الرب واخلري كالتعليم وعالج  اأموال  اإدارة وا�ستثمار 
الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث .

اإدارة وا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة الوقفـية وتطويرها واملحافظة على ا�ستدامتها وتكـثري    8
ريعهــــــا ويجـــوز لهـــا فـي �سبيــــــل ذلك ال�ستثمـــــار فـي املجـــالت العقاريـــــة اأو ال�سناعيــــة 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف .

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة :

يتكــــون املجلـــ�ص مـــن )6( �ستـــة اأع�ساء ، وتكـون مـــدة عملــــه )5( خمـــ�ص �سنــــوات ميالديــــة 

من تاريـخ التعيني وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى م�سابهة .

مـ�ارد امل�ؤ�ش�شـة :

ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املـادة )7( من النظام الأ�سا�سي .  

العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سة .  

الهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص .  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملـخــــــ�ص

نظـام   اجلمعيـة العمانيـة لل�سينمـا وامل�سـرح
ا�ستنادا اإلى قانـون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2002/119 باإ�سهار اجلمعية العمانية لل�سينما ، 

واإلى القــرار الـــوزاري رقم 2009/32 بقيد نظام اجلمعية العمانية للم�سرح ، 

العمانيـــة للم�ســرح فـي اجلمعيــــة  الــوزاري رقم 2018/160 بدمــج اجلمعيــة  القــرار  واإلى 

العمانيـــة لل�سينمـــا ،
تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "اجلمعية العمانية لل�سينما وامل�سرح " ، على النحو الآتي :

ا�ســم اجلمعيـــة : اجلمعية العمانية لل�سينما وامل�سرح .
رقـم وتاريـخ قـرار دمـج اجلمعيـة العمانية للم�سرح فـي اجلمعيــة العمانية لل�سينمـا : 

2018/160 ال�ســــادر بتاريـــخ  23 من حمــرم 1440هـ ، املوافــــق 3 مـــن اأكتوبر 2018م .
مقر اجلمعية ونطاق عملها اجلغرافـي : مقر اجلمعية فـــي حمافظــة م�سقـــــط ونطــاق 

عملهـا اجلغرافــي كافـة حمافظـات ال�سلطنــة .

االأهـــــــــــــــداف :

العمل فـي ميدان ال�سينما وامل�سرح وذلك على الوجه الآتي :
1 - جمع �سمل امل�ستغلني ب�سناعة ال�سينما وامل�سرح حتت مظلة واحدة وحتقيق التعارف 

بينهم ورعاية م�ساحلهم وحقوقهم املادية والأدبية .
2  - تدعيـم اجلهــود امل�سرتكــة فــي اإقامـة �سناعــة �سينمائيــة وم�سرحيـة فاعلــة ومت�سقة 

مع اأهداف اجلمعية .
3 - التعريف بـال�سينمائيني وامل�سرحيني العمانيني ون�سر اإنتاجهم فـي املحافل العربية 

والدولية .
4 - متثيل ال�سينمائيني وامل�سرحيني العمانيني فـي املوؤمترات واملهرجانات والتجمعات 

ال�سينمائية وامل�سرحية خليجيا وعربيا وعامليا .

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

5 - فتــح قنـــوات الت�ســال باجلهـات الر�سميـــة والأهليــة فـــي �سلطنـة عمان واحل�سول 
على دعمها لأهداف اجلمعية ون�ساطاتها وم�سروعاتها .

6 - اإقامة املوؤمترات والنــدوات واملهرجانـــات ال�سينمائيـــة وامل�سرحيــة داخــل �سلطنـــة 
عمان وخارجها مما ي�ساهم فـي تفعيل وتن�سيط �سناعة ال�سينما وامل�سرح ، بعد اأخذ 

موافقة الوزارة .

7 - اإقامة الدورات التدريبية والتثقيفية وور�ص العمل فـي كافة املجالت والتخ�س�سات 

ذات العالقة بال�سينما وامل�سرح للم�ساهمة فـي دعم كفاءة امل�ستغلني بها فـي �سلطنة 

عمان ، وذلك بالتعــاون مع املعاهد والأكادميــيات والهيـئات املتخ�س�ســة فـي فنــون 

ال�سينما وامل�سرح داخل ال�سلطنة وخارجها ، بعد اأخذ موافقة الوزارة . 

اإدارة اجلمعيـــة :

يديــر اجلمعيــة جملـــ�ص اإدارة يتكـــون مــن ) 5 اإلى 12 ( خم�ســـة اإلـــى اثنـــي ع�ســـر ع�ســـوا ، 

وتكون مدته )2( �سنتني ، ويجوز انتخاب من تنتهي ع�سويته .

موارد اجلمعيـــة :

تتكـــون املوارد املالية للجمعية مـــن : 

1 - ا�سرتاكات الأع�ساء .

2  - التربعات والهبات والو�سايا ، ب�سرط موافقة الوزير على قبولها .

3  - اإيرادات الأن�سطة .

4  - الإعانات احلكومية . 

5 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها .

-20-



اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

وزارة التجــارة وال�صناعــة
اإعــــــالن

م�سلحــة  ذي  كــــل  وعــلى   ، املقبولـــة  الرباءات  طلبـات  عن  الفكريــة  امللكيـــة  دائــــرة  تعلـــن 
احلــق فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�ســر وذلك طبقــــا 
للمـــادة )9 - 5 - ج( من قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2016/000166

)22(29/5/2016

)31(  13194881.2 - PCT/EP2014/075691

)32(28/11/2013  -  26/11/2014

)33(EP - EP

بوليمر متعدد الأمناط .)54(

)57( MFR2 تركيب متعدد اإيثيلني الذي يحتوي بوليمر متعدد الإيثيلني متعدد الأمناط له

 Mz/Mw  22 ـــ   Mw/Mn 12 5 جرام / 10 دقائق كثافة 954 كجم/�سم3  من 0.01 اإلى 0 

. )Mz/Mw > 10.75 -  0.25 * Mw/Mn( وحيث اإن  8 ـــ  من 6 

)71(Borealis AG

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD )BOROUGE( LLC

)72(Roger GORIS

Andrey BURYAK

Ashish KUMAR
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)21(OM/P/2016/000149

)22(17/5/2016

)31( 14145322 - PCT/ US2014/072508   

)32(31/12/2013 - 29/12/2014 

)33(US - US

اإطار زمني من فرتة �سكون لتجميع عالمات RFID فـي بيئة بئر .)54(

يتم ن�سر جتميعات م�ست�سعر فـي ثقب حفر لبئر مثل بئر نفط اأو بئـــر ا�ستخـــال�ص )57(
هيدروكربونات اأخرى . يتم اإقران جتميعات امل�ست�سعر ب�سل�سلة اأنابيب تغليف )على 
 RFID عالمات  عن  تك�سف  اأن  وميكن  للتغليف(  اخلارجي  ال�سطح  املثال  �سبيل 
املحيط  احللقي  احليز  فـي  املوائع(  املثال  �سبيل  )على  للمادة  اأخرى  خوا�ص  اأو 
لتجميعــات  املحدودة  البطارية  قدرة  متثل  اأن  ميكن   . التغليف  اأنابيب  ب�سل�سلة 
امل�ست�سعرة م�سكلة وبالتايل  البيانات  امل�ست�سعـــر وللتجميعـــات اخلا�ســة بتو�سيل 
خمتلـــفة  اأو�ســـاع  فـي  الت�ســـال  وجتميعات  امل�ست�سعر  جتميعات  تعمل  اأن  ميكن 
متنوعة ا�ستهالك القدرة . فـي اأو�ساع معينة ميكن اخت�سار )اأو متديد( عمليات 
ال�ست�سعار بناء على املتطلبات املحـــددة . فـي اإحدى احلالت يتم متديد عملية 
امل�ست�سعر اأثناء الأجزاء الن�سطة من عملية التثبيت بالأ�سمنت واخت�سارها قبلها 
اأو بعدها . ميكن اأن تت�سبب اأحداث الإطالق املختلفة فـي عمل جتميعة امل�ست�سعر 

فـي اأو�ساع خمتلفة عند ترددات ا�ست�سعار خمتلفة .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

)72(GOODWIN Scott

RODDY Craig W

ROBERSON Mark W

RAVI Krishna M
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)21(OM/P/ 2015/000232

)22(13/9/2015

)31( 13/796646  - PCT/ US2013/077096

)32( 12/3/2013 - 20/12/2013 

)33(US – US

تركيبات �سائلة اأيونية لهالو األومينات الف�سفونيوم ل متماثلة .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفـري مركبات رباعي هالو األومينات الف�سفونيوم وفقا )57(

لل�سيغة )I( : حيث تكون R1-R3 هي نف�سها اأو خمتلفة ويتم اختيار كل منها من 

 X ويتم اختيارها من هيدروكربيل و R1-R3 خمتلفة عن R4 هيدروكربيل تكون

تكون هالوجني .

)71(Cytec Industries Inc

)72(Susie C. MARTINS

Alakananda BHATTACHARYYA

Douglas A. NAFIS
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)21(OM/P/ 2009/000232

)22(21/12/2009

)31(20090154794

)32(  10/ 3/ 2009

)33(EP

حت�سني ا�ستخراج النفط من خزان نفط ذي طبقات .)54(

النفط من خزان نفط ذي )57( ا�ستخراج  يتعلق الخرتاع احلايل بطريقة لتح�سني 
طبقات به طبقة علوية اأكرث نفاذية من طبقة �سفلية فـي هذا اخلزان حيث يتم 
حقن �سائل مائي متت زيارة لزوجته من خالل بئر حقن اإلى الطبقة العلوية يتم 
حقن مائع غري مائي قابل لالمتزاج مع النفط اإلى الطبقة الفلية يتم ا�ستخراج 
النفط من التكوين ذي طبقات من خالل بئر اإنتاج يتـــم اختــيار لزوجة ال�سائل 
املائــي بحيث يكون تــدرج �سغــط ال�سائل املائي املحقون فـي الق�سم العلوي اأكرب 
من اأو ي�ساوي تدرج ال�سغط فـي املائع املحقون غري املائــي فــــي الق�ســم ال�سفلــي 
لالإحاطة باملائع غري املائي فـي الق�سم ال�سفلي اأو يوؤدي تدرج ال�سغط فـي الطبقة 
العلوية اإلى حت�سني التدفق املتقاطع لل�سائل املائي اإلى الطبقة ال�سفلية اأو يكون 
تدرج ال�سغط فـي الطبقة العلوية اأقل من نظريه فـي الطبقة ال�سفلية لل�سماح 
بتدفق متقاطع حمدود للمائع غري املائي اإلى الطبقة العلوية ي�ستمل واحد على 
اأقل من بئري احلقن والإنتاج على ق�سم منفذ لنقل املائع له توجيه اأفقي ب�سفة 

رئي�سية .

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B V
)72(SHEHADEH KHAMIS MASALMEH 

JOHAN JACOBUS VAN DORP
XU DONG JING 

LINGLI WEI 
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)21(OM/P/ 2014/000278

)22(11/12/2014

)31(PCT/ US2012/042077

)32(   12/6/2012

)33(US

جلبة مفتاح متو�سط اأو عايل الفولتية .)54(

توفـري مفتاح تبديل ذا جهــد عــال اأو جهـــد متو�ســـط . ويحتوي هذا املفتاح على )57(
جممع لقارورة وو�سلة . ويحتوي جممع القارورة على قارورة م�سنوعة من مادة 
اأولــى حمـــددة  �سكــل غرفــة . ويحتــوي جممع القارورة اأي�سا على جمموعة من 
اأمـــا الو�سلــة  الو�سالت لفتح واإغالق دائرة كهربائية وجميعها داخل الغرقـــة . 
فهي م�سنوعة من مادة ثانية حمددة فجوة مت اإعدادها لرتكيب جممع القارورة 

عليها . ولدى جممع القارورة والو�سلة تركيبة متداخلة .

)71(HUBBELL INCORPORATED

)72(GEROVANC Joseph P

TRASKA Robert A
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)21(OM/P/2016/000185

)22(15/6/2016

)31(PCT/SG2015/050492

)32(14/12/2015

)33(SG

معلومات )54( اأمن  لتهديدات  الأبعاد  ثالثـــي  جمــرد  ج�سم  لنمذجة  وطريقة  نظام 
ع�سوائية �سديدة .

يتعلق هذا الخرتاع بنظام وطريقة للعر�ص الآين ملوقف تهديد اأمن معلومات )57(
حايل لتعدد كمبيوترات و�سبكاتها الو�سيطة الواقعة حتت املراقبة. ب�سكل خا�ص ، 
يت�سمـــن الخرتاع عـــر�ص ج�ســــم جمرد ثالثي الأبعاد مت حتجيمه طبقا حلجم 
الأبعاد  الثالثي  املجرد  روؤية كامل اجل�سم  العر�ص بحيث ميكن  �سا�سة  وتوجيه 
الأبعاد  املجرد ثالثي  يتولد اجل�سم   . بكامله  العر�ص  تقنية  من قبل م�ساهدي 
ال�سكل  لإجناز  �سويا  ترتب  �سفافة  �سبه  الأبعاد  ثالثية  اأ�سكال  بدمج  املعرو�ص 
املوحد وت�سكل اجل�سم املجرد الثالثي الأبعاد . كل �سكل ثالثي الأبعاد �سبه �سفاف 
فـي اجل�سم املجرد الثالثي الأبعاد ميكن اأن ميثل  قطاعا من �سناعة العمل و/ اأو 
كامل �سبكة الكمبيوتر اخلا�سة به املراقبة لتهديدات اأمن املعلومات و/ اأو يحتمل 

تعر�سها لهجوم  اإلكرتوين بامل�سادر اخلبيثة .

)71(Certis CISCO Security Pte Ltd

)72(Keng Leng Albert LIM
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)21(OM/P/2016/000277

)22(22/9/2016

)31( 2014 - 070703 - 2015-046083 

)32(31/3/2015  -  9/5/2015

)33(JP - JP

طريقة وجهاز لت�سكيل ما�سورة �سلب با�ستخدام ت�سكيل كب�ص انحناء ثالث نقاط .)54(

لوح )57( ت�سكيل  طريق  عن  �سلب  ما�سورة  لت�سكيل  طريقة  بتوفـري  احلايل  الخرتاع  يتعلق 
�سلب كمادة خام فـي �سكل اأ�سطواين اإلى حد كبري، عن طريق ت�سكيل  ن�سف اأول بتنفـيذ 
كب�ص انحناء ثالث نقاط جمموعة من املمرات من جزء طرفـي لعر�ص لوح واحد للوح 
ال�سلب كمادة خام فـي اجتاه مركز عر�ص اللوح ، وت�سكيل ن�ص ثان عن طريق تنفـيذ كب�ص 
انحناء ثالث نقاط جمموعة من املرات من جزء طرفـي لعر�ص اللوح الآخر فـي اجتاه 
مركز عر�ص اللوح ، وت�سكيل اأخري بتنفـيذ كب�ص انحناء ثالث نقاط على اجلزء املركزي 
لعر�ص اللوح ، حيث اإنه يتم تق�سيم ت�سكيل الن�سف الأول اإلى ت�سكيل م�سبق يتم تنفـيذه 
، ويتـــم  قبل ت�سكيل الن�سف الثاين وت�سكيل لحق يتم تنفـيذه بعد ت�سكيل الن�سف الثاين 
اإلى عر�ص اللوح ال�سلب فـي مدى باأكرث  �سبط ن�سبة مدى ت�سكيل فـي الت�سكيل امل�سبق 
من 0.17 اإلى اأقل من 0.46 بذلك ، يتم تكبري اأق�سى قطر ميكن اإنتاجه للما�سورة ال�سلب 

بدون تعديل املعدة ملاكينة الكب�ض احلالية .     

)71(JFE Steel Corporation

)72(TAMURA, Yukuya
HORlE, Masayuki
MIW A, Toshihiro

NISHIMURA, Tomomi
USHIO, Tomizo

TANIICHI, Kenji
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)21(OM/P/2016/000071

)22(10/3/2016

)31(ep/2013/069642

)32(20/9/2013   

)33(EP

قطع لوح مركبة م�سقول .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بطريقة لنزع لوح م�سقول مرتبط باإطار مبادة رابطة )57(
متو�سطة ت�ستخدم الطريقة خط قطع مرن ولها طور جتهيز ينتج عنه اخلط 
امل�سقول مع  للوح  بالكامل  املحيط  اإلى حد كبري حول  تلتف  يكون حلقة  الذي 
اأجزاء طرفـية مقابلة للخط تكون مثبتة باإحكام على بكرات لف منف�سلة . فـي 
طور القطع يتم لف اخلط على اإحدى بكرات اللف بينما يتم فـي نف�ص التوقيت 

فك لف من بكرات اللف الأخرى .

)71(Belron International Limited

)72( WECKX Patrick

CARLTON Alistair
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)21(OM/P/2011/000219

)22(16/10/2011

)31(61/170,199 - PCT/US2010/029934

)32(17/4/2009 - 4/5/2010  

)33(US – US

عملية لإنتاج كربون �سلب عن طريق اختزال اأكا�سيد الكربون .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بعملية لإنتاج اأ�سكال خمتلفة من منتج كربون �سلب عن )57(

طريق اختزال اأكا�سيد الكربون با�ستخدام عامل اختزال فـي وجود حمفز . وتعد 

اأكا�سيد الكربون منطيا اإما عبارة عن اأول اأك�سيد الكربون اأو ثاين اأك�سيد الكربون . 

ويكــون عامــل الختـــزال منطيـــا اإما عبارة عن غاز هيدروكربون اأو هيدروجني . 

وميكـــن التحكــم فـــي ال�ســـكل املرغـــوب فــــيه للكربــون ال�سلــب بوا�سطـة املحفزات 

تفاعل  فـي  امل�ستخدمة  الختيارية  الإ�سافـية  واملواد  التفاعــل  املحـــددة وظـــروف 

الختزال . ويكون ملنتجات الكربون ال�سلب الناجتة تطبيقات جتارية عديدة .

)71(Seerstone LLC

)72(NOYES  Dallas  B
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)21(OM/P/2008/000030

)22(17/2/2008

)31(05076906.6

)32(17/8/2005

)33(  EP

طريقة وجهاز لتنقية تيارات الغاز الغنية بامليثان .)54(

الغنية )57( الغاز  تيارات  يتعلق الخرتاع بعملية وجهاز ملعاجلة غاز وحتديدا تنقية 

بامليثان مثل غاز يتم احل�سول عليه من حتويل مادة ع�سوية مهدرة غاز حيوي 

وطبقا لالخرتاع احلايل مت تقدمي جهاز وعملية لإنتاج تيــار غـــاز منقــى يحتوي 

العملية اخلطوات  تت�سمـــن  ميثان حيث  على  يحتوي  غاز  تيار  امليثان من  على 

الآتية : �سغط تيار الغاز املحتوي على امليثان املذكور ثم تربيده بعد ذلك حيث 

وتيار  املتكثفة  امللوثـــات  على  ي�ستمل  تيار  على  احل�سول  الطريقة  بهذه  ميكن 

يحتوي على امليثان ، تغذية التيار املحتوي على امليثان املذكور اختياريا اإلى وحدة 

التيار  فـي  امللوثات  تركيز  تقليل  ميكن  وبهذا   ، حفزي  حتويل  وحدة  اأو  امتزاز 

ب�سورة اأكرب ، تربيد التيار املتحوي على امليثان اإلى درجة حرارة كافـية لتكثيف 

من التيار املذكور وبالتايل ميكن احل�سول على تيار الغاز املنقى املحتوي على امليثان .

)71(GASTREATMENT SERVICES B.V

)72(KUIPER Jacob

DE PATER Jeroen

DE BAS Mathieu Andre
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)21(OM/P/2009/000035

)22(28/2/2009

)31( 0753220

)32(13/2/2007

)33( FR

تركيب اأ�سطواين م�سنوع من عنا�سر م�ستطيلة .)54(

اأ�سطواين ي�ستمل على جدار عمودي )3( وجدار �سفلي )57( يتعلق الخرتاع احلايل برتكيب 

)2(  ويحتوي هذا اجلدار ال�سفلي على جمموعة من القطاعات )4( عبارة عن �سور دوارة 

لبع�سها البع�ص  وي�ستمل كل قطاع على جمموعة من العنا�سر امل�ستطيلة املجاورة )8(  

 )6( جانب  كل  يتوافق  الذي  املنتظم  امل�سلع  �سكل  يتخذ  ال�سفلي  اجلدار  هذا  باأن  تتميز 

من جوانبه مع اأحد هذه القطاعات  وتتعامد حواف العنا�سر امل�ستطيلة لكل قطاع على 

التوايل وتتوازى مع جانب امل�سلع املتوافق مع هذا القطاع .

)71(GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

)72(RICHARD  Yves

EZZARHOUNI  Adnan
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)21(OM/P/2009/000053

)22(17/3/2009

)31( 0619178.7 - 0711224.6 

)32(29/9/2006  -  11/6/2007

)33(GB - GB

منتجات �سبكة موا�سري معزولة .)54(

لقد مت مناق�سة منتج عازل و�سيط م�ستمل على طبقة عازلة م�ستوية بها جانب )57(
علوي فـيه ي�سكل عدد من املجازات املتوازية املت�سمنة على مقاطع عر�سية ذات 
ال�سطح  جتاه  للبخار  مقاومة  طبقة  ا�ستعمال  يتم  ما  الطرف  م�ستدقة  جوانب 
العلوي بعد ت�سكيل القنوات بحيث اأن الطبـقة املقاومة للبخار )18( تقنطــر عـــدد 
القنوات املتوازية املنتج العازل الو�سيط ومن ثم ينثني بوا�سطة معاجلة يدوية 
فـي مناطق جماورة لقاع القنوات وبذلك ت�سبب اأن القنوات تقـــرب لكـــي ت�سكــل 
منتج �سبكة موا�سري غري م�ستوي معزول وم�ستق وطبقة مقاومة للبخــار ت�ســكل 

بطانة داخلية مقاومة للبخار جتاه املنتج �سبكة موا�سري عازلة م�ستقة .

)71(SPECIALIST INSULATION LIMITED

)72(DUDLEY Peter

MERRIEN Peter

SEWELL Kevin
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)21(OM/P/2011/000058

)22(16/3/2011

)31( 08105381.1 - PCT/EP2009/062107  

)32(18/9/2008 - 18/9/2009 

)33(EP – EP

اأو مغني�سيوم لها ميل منخف�ص )54( اأ�سا�ص كربونات كال�سيوم/  مـــادة علــى  ت�سنيـــع 

للتف�سم .

اأو )57( كال�سيوم  كربونات  اأ�سا�ض  على  مادة  لت�سنيع  بعملية  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

مغني�سيوم لها ميل منخف�ص للتف�سم حيث تتم معاجلة املادة على اأ�سا�ص  كربونات  

اإ�سافة واحدة على الأقل  يتم اختيارها من  كال�سيوم و/اأو مغني�سيــوم مـع مادة 

بني مركبات فلزية قلوية و/اأو اأحما�ص و/اأو مركبات فلزية اأر�سية قلوية بكمية 

%( بالوزن بناء على كمية املادة على اأ�سا�ض كربونات  ترتاوح بني )0.05( حتى )5 

الكال�سيوم و/اأو املغني�سيوم . كما يتم اأي�سا حماية مادة ميكن احل�سول عليها من 

العملية وتو�سح ميل منخف�ص للتف�سم وا�ستخدام هذه املادة فـي ت�سنيع الزجاج .

)71(RHEINKALK GMBH

)72(LORGOUILLOUX  Marion

ROHMANN  Matthias

PUST  Christopher

PELLETIER Marc

PICKBRENNER  Arnd
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)21(OM/P/2009/000196

)22(26/10/2009

)31( 11/741.412 - PCT/US2008/060978

)32( 27/4/2007  -  21/4/2008

)33(US – US

التحديد والتحكم فـي م�ستوى مائع حفرة البئر وتدفق املخرجات و�سرعة ت�سغيل )54(
امل�سخة املطلوبة با�ستخدام نظام حتكم لل�سخ بالطرد .

يتعلق الخرتاع احلايل بتوفـري طريقة وجهاز لتحديد م�ستوى مائع و/اأو تدفق )57(
املخرجات اأثناء ت�سغيل م�سخة طرد مركزي  والتي ميكن ا�ستخدامها لإنتاج غاز 
على  للح�سول  تغذية مرجعية متجهة  على منوذج  وت�ستمل  بئر  زيت من  و/اأو 
قيم العزم وال�سرعة من الإ�سارات التي تو�سح التيار واجلهد الفوري املو�سح من 
خالل حمرك امل�سخة  ومنوذج م�سخة يقوم باحل�سول على قيم معدل التدفق 
ومنوذج  ال�سرعة  ومدخالت  العزم  من  للم�سخة  العلوي  اجلزء  و�سغط  املائعي 
ال�ســـخ  نظام  معامالت  وبع�ص  املائع  مل�ستوى  مقدرة  قيمة  ي�ستق  �سخ  لنظام 
الأخـــرى من القيم املقدرة اخلا�سة مبعامالت ت�سغيل امل�سخة. وعنا�سر التحكم 
التي ت�ستجيب للقيم املقدرة اخلا�سة مبعامالت نظام ال�سخ تتحكم فـي امل�سخة 
وذلك للحفاظ على م�ستوى املائــع عنـــد مدخـــل امل�سخـــة بالقرب من امل�ســتوى 

املثالـــي اأو فـي مدى ت�سغيل اآمن و/اأو تدفق املخرجات من امل�سخة .

)71(UNICO INC

)72(ANDERSON  Robb G

BECK Thomas L
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)21(OM/P/2015/000221

)22(7/9/2015

)31(13/837936 - 61930688

)32( 15/3/2013 - 3/1/2014

)33(US – US

لإعادة )54( كلور  اأك�سيد  ثاين  با�ستخدام  منتجة  وموائع  ماء  ملعاجلة  ونظام  طريقة 

اال�ستخدام .

مائيــة )57( اأنظمـــة  لعـــالج  واأنظمـــة  بطــرق  عامة  ب�سفة  الخرتاع  جت�سيدات  تتعلق 

مرتبطة بتطبيقات ماء نفايات �سناعية بالتحديد حفر و�سخ واإنتاج غاز وزيت 

مت  الذي  املاء  ا�ستخدام  باإعادة  وال�سماح  امللوثات  اإزالة  اأو  خف�ص  يتم  حتى  خام 

معاجلته بالتحديد لإعادة ا�ستخدامه للتك�سري الهيدروليكي .

)71(Sabre Intellectual Property Holdings LLC

)72(MASON John Y.
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)21(OM/P/2015/000266
)22(8/10/2015
)31(61809650
)32(8/4/2013
)33( US
ت�سم )54( لل�سوائل  مغناطي�سية/كهربية/كهرومغناطي�سية  ملعاجلة  وجهاز  طريقة 

ثــالث مراحـــل : مرحلة املعاجلة ، مرحلــــة اخللـــط ومرحلـــة ال�ستخــــدام وهي 
منف�سلة زمانيا ومكانيا .

طريقة للمعاجلة املغناطي�سية/ اللكرتوت�ساتيكية/ الكهرومغناطي�سية لل�سوائل )57(
تتكون من ثـــالث مراحــــل منف�ســـلة متباعــدة زمانيا ومكانيا بالكامل حيث فـي 
املرحلة الأولى املجال املغناطي�سي/اللكرتو�ستاتيكي/ الكهرومغناطي�سي يطبق 
ميكن  مبا�سرة.  موؤين  �سائل  على  للح�سول  التدوير  حتت  العامل  ال�سائل  على 
ا�ستعمال هذا ال�سائل املوؤين مبا�سرة والناجت عن املرحلة الأولى فورا اأو يخزن قبل 
ا�ستعماله فـي املرحلة الثانية . فـي املرحلة الثانية ي�ستعمل ال�سائل املوؤين مبا�سرة 
كموؤين اأو عن�سر تايني لتايني ال�سائل العادي غـــري املوؤين بطريقة مبا�سرة عن 
ن�سبة  املوؤين ح�سب  العـــادي غيـــر  وال�سائــــل  املوؤين مبا�سرة  ال�سائل  طريق خلط 
اخللط املقررة �سلفا وطريقة اخللط بني ال�سائل املوؤين مبا�سرة وال�سائل العادي 
غري املوؤين . فـي املرحلة الثالثة ي�ستعمل ال�سائل الناجت املخلوط اأو املوؤين بطريقة 
غري مبا�سرة فـي تطبيق منا�سب مبا�سرة اأو يخزن فـي خزان لال�ستعمال الالحق. 
ح�سب اأمثلة الخرتاع يتم ف�سل املراحل الثالثة للطريقة املقرتحة عن بع�سها 
متاما فـي الزمان واملكان بدون احلاجة اإلى حمطات معاجلة لأن تكون فـي نف�ص 
مكان حمطات اخللط )الف�سل املكاين( وبدون احلاجة لالإنتاج املتزامن لل�سوائل 
املعاجلة واملخلوطة )الف�سل الزماين( . ت�ستمل التطبيقات املحتملة لالخرتاع 
ول تقت�سر على كل التطبيقات ال�سابقة للمعاجلة املبا�سرة والآنية املغناطي�سية/ 
ومعاجلة  املياه  معاجلة  مثل  لل�سوائل  الكهرومغناطي�سية  اللكرتو�ستاتيكية/ 

الوقود الهيدروكربوين .
)71( PROFESSIONALS FOR ENERGY - ENVIRONMENT AND

WATER SOLUTIONS LTD. CO
)72(ABO-HAMMOUR Zaer
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)21(OM/P/2006/000030

)22(4/5/2006

)31(PCT/EP/2003/011069

)32(6/10/2003

)33(EP

طريقة لتح�سني خوا�ص حبيبات اليوريا .)54(

يتعلق الخرتاع احلايل بطريقة لتح�سني خوا�ص حبيبات اليوريا وب�سكل حمدد )57(
جدا امليل اإلى التعجن وتكوين الغبار وامليل اإلى تكوين الرغاوي فـي و�سط مائي 
الإ�سافة على مركب  اليوريا حيث ت�ستمل مادة  اإلى  اإ�سافة  باإ�سافة مادة  وذلك 
حم�ص كربوك�سيلي له ال�سيغة العامة )XY-)Z(-COOH( التي فـيها )Z( متثل 
هيدروكربونات م�سبعة اأو غري م�سبعة مع عدد من ذرات الكربون يرتاوح من )1(
اإلى )25( ذرة ويتم اختيار )X وY( من املجموعة التي تتكون من ذرة هيدروجني 
فـي  كمحلول  الإ�سافة  مادة  اإ�سافة  ويتم  قطبية  ع�سوية  وظيفـية  جمموعة  اأو 

مذيب قطبي اإلى حبيبات اليوريا التي يتم جتفـيفها لحقا .

)71(YARA INTERNATIONAL ASA

)72(BIJPOST Erik

KORVER Jacobus Gerardus

VAN BELZEN  Ruud

VANMARCKE Luc
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)21(OM/P/2016/000290

)22(2/10/2016

)31(2014 - 075095

)32(1/4/2014

)33(JP

نظام لتقييم املخاطر لنظام معاجلة ، برنامج لتقييم املخاطر وطريقة لتقييم )54(

املخاطر .

وحدة )57(  ، تخزين  وحدة  يت�سمن  املخاطر  لتقييم  بنظام  احلايل  الخرتاع  يتعلق 

ت�سغيل ، وحدة ح�ساب ، وحدة لتقييم املخاطر ، ووحــدة عر�ص . حت�ســـب وحـــدة 

احل�ساب عامل اأول وثاين لال�ستخدام فـي تقييم املخاطر املتعلقة بو�سائل مكونة 

معينة على اأ�سا�ص معلومات حمددة م�سبقا حول الو�سائل املكونة املعينة . تولد 

وحدة تقييم املخاطر معلومات تقييم املخاطر املراد ا�ستخدامها لعر�ص م�سفوفة 

تقييم املخاطر لو�سيلة حمددة مبحورين للعامل الأول والعامل الثاين وتت�سمن 

�سورة تخطيطية مت تخطيطها بناء على العوامل الأول والثاين للو�سائل املكونة 

املعينة . عالوة علــى ذلك ، تولـــد وحدة تقييم املخاطر معلومات تقييم املخاطر 

ال�ســـورة  بالتعـــرف علـــى  لل�ســـماح  التعـــرف عليـــه  للو�سيلة بنمط عر�ض ميكــــن 

التخطيطية للو�سائل املكونة املعينة التي ت�سكل نف�ض العملية .

)71(TLV CO,LTD

)72(IHARA, Kenta

MIYAMAE, Yoshio
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)21(OM/P/2007/000202

)22(26/11/2007

)31(60/595137

)32(8/6/2005

)33(US

طريقة وجهاز تفريعة فتحة البئر .)54(

الآبار )57( )روؤو�ص(  وفتحات  الهيدروكربونات  لإنتاج  باآبار  احلايل  الخرتاع  يتعلق 

اآمنة خالل فتحة )راأ�ص( البئر . ويتعلـــق نوعـــيا ب�سمــام مهياأ  ولإيجاد تفريعة 

ت�سمى  البئر  فتحة  لنظام �سمامات  الذي هو مكون  ليحل حمل �سمام موجود 

عامة �سجرة عيد امليالد اأو ال�سجرة . ويت�سمن ال�سمام طبقا لالخرتاع احلايل 

فتحة للتمكني من نقل و/ اأو تو�سيل مائع الإنتاج وت�سريعه من حمل خارجي 

اإلى البئر خالل اأنبوب ذات قطر �سغري اإلى مكان باأ�سفل البئر معني .

)71(BJ SERVICES COMPANY U.S.A

)72(HILL Thomas G Jr

BOLDING Jeffrey L.
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)21(OM/P/2016/000040

)22(11/2/2016

)31(PCT/SG2015/050040

)32(18/3/2015

)33(SG

نظام وطريقة لتعطيل تهديد اأمني معلوماتي عن طريق بوابة حدودية .)54(

على )57( هجــوم  ي�ســـكل  معلوماتي  اأمني  تهديد  لتعطيل  وطريقة  نظام  تقدمي  يتم 
اأ�سول حا�سب فـي �سبكة حا�سبــات . يقومان النظام والطريقة املقدمان بتعطيل 
هذا التهديد الأمني املعلوماتي بعــد ك�ســف الهجـــوم بوا�سطة واحـــد علـــى الأقـــل 
من اأجهزة مراقبة �سبكة احلا�سبات املتاأثرة . يتم بعد ذلك ال�ستفادة من بوابة  
 . الأمني  التهديد  هذا  تعطيل  فـي  املتاأثرة  احلا�سبات  �سبكة  فـي  علوية  و�سيطة 
بينما يتم تعطيل الهجوم املكت�سف يتم بدء فعل معاجلة ب�سكل اآيل اإذا كان هناك 
فعل معاجلة متعلق بالهجوم خمزنا فـي قواعد بيانات النظام وخالف ذلك يتم 
اإر�سال معلومات حول الهجوم اإلى مركز حتكم مركزي من اأجل عمل تقييم اآخر . 
املركزي للتعامل مع  �سوف يتم تطوير وتنفـيذ فعل معاجلة فـي مركز االأوامر 

نوايا الهجوم .

)71(Certis CISCO Security Pte Ltd

)72(Keng Leng Albert LIM
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¿Ó`````YEG

 ΩÉ```µMCG øe (10) IOÉª∏d É````≤ah ∂dPh , á``MƒæªŸG äGAGô`ÑdG ø``Y á``jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J
 (36) IOÉ```ŸGh 2008/67 º``bQ »``fÉ£∏°ùdG Ωƒ``°SôŸÉH QOÉ``°üdG á```«YÉæ°üdG á```«µ∏ŸG ¥ƒ```≤M ¿ƒ``fÉb

. 2008/105 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájò«`ØæàdG ¬àëF’ øe

á«`aGôLƒ«∏ÑÑdG äÉ``fÉ«ÑdG Rƒ`eQ

»`aGôLƒ«∏ÑÑdG ¿É`«ÑdGõ```````eôdG
IAGÈdG ºbQ11
IAGÈdG ´ƒf12
Ö∏£dG ºbQ21

Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ22
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H30

Ö∏£dG ∫ƒÑb øY ô°ûædG ïjQÉJ44

IAGÈdG øY ô°ûædG ïjQÉJ45
‹hódG ∞«æ°üàdG51
´GÎN’G á«ª°ùJ54
ô°üàîŸG ∞°UƒdG57

IAGÈdG ÖdÉW º°SG71
´ÎîŸG º°SG72

á«µ∏ŸG »`a ≥◊G ¬d ìƒæªŸG º°SG73
π«cƒdG º°SG74
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/2/2
(21)OM/P/2016/00024
(44)2018/4/16

1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000164

C07C 29/38 (2006.01)h B01J 8/04 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 âjƒ°S , …Gƒjôa ¬«L »H ∫EG â°ùjh 1505 : »`a á«µjôeCG ácô°T , »°S ∫EG ∫EG Üƒ°û«H É«°ùchCG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 9998 - 75234 ¢SÉ°ùµJ , ¢S’GO , 400

(72)

1 ,77566 ¢SÉ°ùµJ ,  ¿ƒ°ùcÉL ∂j’ , πjGôJ ËÉK 112 : »`a »µjôeCG  ,  ¿ƒà°S.¬«L πµjÉe
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2 ,77414 ¢SÉ°ùµJ , »à«°S …ÉH , ∞jGQO ƒà«ŸÉH 2604 : »`a »µjôeCG , ¢ùchôH.ƒ«∏HO OQGƒg
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

3É«fÉŸCG , Rôjƒe 47445 ,18 áHGÎ°T øcƒL : »`a ÊÉŸCG , õJGÎ°S õæjÉg

4 É````æj’hQÉc  çQƒ```f  ,  π«`Ø°ùæjGh  ,  OhQ  hQófBG  âæjÉ°S  684  :  »`a  ÊÉŸCG  ,  ±GQ.¬«c  ódÉfhO
É«fÉŸCG , 28786

5É«fÉŸCG , äÉà°TójQ 64560 , 10 èjƒæ«ŸhCG : »`a ÊÉŸCG , …Gôa.…O hójƒb
6É«fÉŸCG , Ú°ùjEG , 45276 ,9 ÚJQÉLOÉà°T ΩG : »`a ÊÉŸCG , ÊƒJhƒf ¿ÉeQƒf

7 äÉj’ƒdG , 67002 ¢SEG ¬«c , ôahófCG , π«dGQÉH ¿EG 521 : »`a »µjôeCG , QOhôµ°S ∫EG ¢SƒcQÉe
á«µjôeC’G IóëàŸG

8 äÉj’ƒdG , 78364 ¢SÉ°ùµJ , πjÉa õéæ«c , …ó«æ«c . …EG 414 : »`a »µjôeCG , ¿ÉàjÉL ójôa
á«µjôeC’G IóëàŸG

9 ¢SÉ°ùµJ , »à°ùjôc ¢ùHQƒc , πcÒ°S ƒfƒcƒH 8825 : »`a »µjôeCG , âfÉg Ú`Ø«c »°ùjGôJ
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78414

10 ¢SÉ°ùµJ ,ófƒª°ûàjQ ,∞jGQO ¢ù«°ûJ , ‹ôØ«H 21414 : »`a »µjôeCG , OQÉµæ«∏°S.…EG º«∏jh
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77406

(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)6/8/2013 : ïjQÉ`àH  61/862,554 : º`bQ  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(23/7/2014 ïjQÉ`àH PCT/US2014/047718 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(54)IQGô◊G áLQO »`a ø°ùfi ºµ–h »`aÉ°VEG …QGôM πjƒ– ΩGóîà°SÉH ¿ÉµdCG ∫ƒ∏«ã«e äÉÑcôe ™«æ°üJ
2034/7/23  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/7/23  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
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 ∫ƒ∏«ã«e äÉ≤à°ûe Ò°†ëàd á≤jôWh πMGôŸG Oó©àe »HƒÑfCG πYÉØJ ΩÉ¶æH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)

 øª°†àJ  áÑbÉ©àe  πYÉØe  πMGôe  áYƒª›  ™e  »HƒÑfCG  πYÉØJ  ΩÉ¶f  øª°†àj  ó«gódCG  øe

 §°Sh ≥aóJ »`a ºµëà∏d CÉ«¡e ójÈJ ΩÉ¶f ™e ÉgÒ`aƒJ ºàj áØ∏¨e πYÉØJ Ö«HÉfCG áYƒª›

 á≤jô£H ójÈàdG §°Sh ≥aóJ »`a ºµëàdG ºàj . IQƒcòŸG áØ∏¨ŸG πYÉØàdG Ö«HÉfCG ∫ÓN ójÈJ

 º«¶æàd  πYÉØàdG  ΩÉ¶f  »`a  IQGô◊G  áLQO  äÉ°SÉ«≤d  áHÉéà°SG  áØ∏àfl  πMGôe  »`a  á∏≤à°ùe

 ó«dƒJh IQGô◊G  áLQO »`a  IOÉ◊G  äÉYÉØJQÓd »`aÉ°VEG  ¢†«`ØîJ πLCG  øe .  IQGô◊G  áLQO

 •É≤f áYƒª› óæY êÉàfE’G QÉ«J ≈dEG äGƒ£N πµ°T »`a ó«gódCG áaÉ°VEG ºàj , ájƒfÉK äÉéàæe

 . IQGô◊G ∫É≤àfGh êõŸG Ú°ùëàd Ö«HÉfCG ä’ÉNOEÉH Iõ¡› πYÉØJ Ö«HÉfCG øe Üô≤dÉH ájò¨J
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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)2016/1/10
(21)OM/P/2016/00002

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000165

C21B 13/02 (2006.01), C22B 1/16 (2006.01), C22B 1/20 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 »°ûJƒfhQÉe ,1-6 : »`a á«fÉHÉj ácô°T , ø°ûjQƒHQƒc ∫Éà«e ƒeƒà«eƒ°S ófBG π«à°S ¿ƒÑ«f
 ¿ÉHÉ«dG , 1008071 ƒ«cƒW , ƒc-GOƒ«°ûJ , Ωƒ°ûJ-2

(72)
1 ∫É```à«e ƒ```eƒà«eƒ°S ó```fBG π```«à°S ¿ƒ``Ñ«f ±hCG Ò``c : »```a »``fÉHÉj , ÊÉJhõ«e »°TƒàjQƒe

 ¿ÉHÉ«dG , 1008071 ƒ«cƒW , ƒc-GOƒ«°ûJ , Ωƒ°ûJ-2 »°ûJƒfhQÉe ,1-6 , ø°ûjQƒHQƒc
2 , ø°ûjQƒHQƒc ∫Éà«e ƒeƒà«eƒ°S ófBG π«à°S ¿ƒÑ«f ±hCG Òc : »`a ÊÉHÉj , GQƒª«°û«f É°û«fƒ°ùJ

 ¿ÉHÉ«dG ,1008071  ƒ«cƒW , ƒc-GOƒ«°ûJ , Ωƒ°ûJ-2 »°ûJƒfhQÉe ,1 -6
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
29/7/2013 : ïjQÉ`àH      2013-156408 : ájƒ`dhC’G º`bQ ¿ÉHÉ«dG : á`dhó`dG º`°SG
24/4/2014 : ïjQÉ`àH      2014-090491 : ájƒ`dhC’G º`bQ ¿ÉHÉ«dG : á`dhó`dG º`°SG
25/7/2014 : ïjQÉ`àH       PCT/ JP2014/069683 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah

(54)
 á≤jôWh , ô°TÉÑe ∫GõàNG πLCG øe ΩÉÿG IOÉŸG êÉàfEG á≤jôW , ô°TÉÑe ∫GõàNG πLCG øe ΩÉN IOÉe

∫õàfl ójóM êÉàfE’
2034/7/25  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/7/25  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ≈∏YCG øe øë°ûj ¢VƒM …P) ºFÉb ¿ôa »`a É¡dGõàNG ºàj ô°TÉÑe ∫GõàNG πLCG øe ΩÉN IOÉe  (57)
 á````«eÉ°ùe äGPh ΩÉî``dG IOÉ`ŸG ∞``∏¨J ∞«∏¨J á≤ÑWh , ΩÉN IOÉe ≈∏Y πªà°ûj (πØ°SCG øe ÆôØjh

. ÌcCG hCG ÉªéM(%20)

 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

braat1264.indd   5 10/10/18   12:39 PM

-46-



(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

�

!(9,49��5+,2��4.208/��)897(*9���
 

	���	�
�	��������

�
�

�����
��

�
���
�	�
��������	�

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

�����
�	������
���
�
	
�����%����	�����
�	����
����

���	���

�

	�����������
�����	���	����������
�����	���	����������
�����	� �49���2�� ��
��
��!! ��#$������#%��$ � ���$���� "! "�$� ����(6(4,8,��536(4;�5-���
��
�(7:45:*/0���*/53,���/0;5+(�1:��$51;5�
		�	�
����(6(4 

	 )�
( 

��'%$�����570958/0���(6(4,8,��090<,4�5-�*�5���!! ��#$������#%��$ � ���$���
� "! "�$� �����
���(7:45:*/0���*/53,���/0;5+(�1:��$51;5�
		�	�
����(6(4 

	 )��( 

��#���%"��$8:4,/08(���(6(4,8,��090<,4�5-�*�5���!! ��#$������#%��$ � �
��$���� "! "�$� �����
���(7:45:*/0���*/53,���/0;5+(�1:��$51;5�
		�	�
�
�(6(4�


� 

#������� ���$���!� 	 )�( 
�(6(4��66���5���	
��
��	�����+(9,+����	���	
��
�(6(4��66���5���	
�	�	�
����+(9,+���	��	
��
�(8,+�54�!�$��!�	
�	������+(9,+����	���	
�

��	� 

����$092,�
"�&���$�"����� "���"��$�"��%�$� �����$� �� ��!" �%�����"�&�

��$�"����� "���"��$�"��%�$� ���������$� �� ��!" �%�����"��%�����" � 
!759,*9054�89(7904.�-753�����	���	
��95�����	���	� 

 
���� �)897(*9�
��#�(���%�#�����!#���#��%�#��&�%�! �(������$�#��&����� ���$���%��&# ����� ��&��$���#�(�
��%�#������ �����!�%� �� ��)�#�(������!�%$� %���#�(���%�#����� ����$���"!#!$�%)�!��
��
'!�&����!#��!#�. 

 

�

braat1264.indd   6 10/10/18   12:39 PM

-47-



(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/8/25
(21)OM/P/2015/00213

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000166

H/4W 4/02 (2009.01) H/4W 48106 (2009.01)  H/4W 4122 (2009.01)Int.Cl.(51)

(71)1 , OÉà°SÒJEG , 6301 : Ü.¢U : á«éjhôf ácô°T , ¢SEG ¬jEG õª«à°ù«°S èæ«é«°ù«e ójÉØ«fƒj
 èjhÔdG , ƒ∏°ShCG ,0604 - ¿EG

(72)1 èjhÔdG , ƒ∏°ShCG 1087-¿EG , …EG 11 Ú`ØdƒØ«µ«H : »`a º«≤e »éjhôf , Úg ódGQÉg π«éc
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)(27/2/2013 : ïjQÉàH PCT/EP 2013/053905  : ºbQ ‹hódG Ö∏£dG) 

(54)
áeóN ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉjƒdhC’G Oófi ô¶M ò«`Øæàd ΩÉ¶fh RÉ¡L , á≤jôW

2033/2/27  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/2/27 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ádƒªfi ∞JGƒg ΩóîJ »àdGh á∏≤æàe áµÑ°T á©°ùd πãeC’Gh π°üàŸG ∞«Xƒà∏d ΩÉ¶fh á≤jôW (57)
 É```¡H Iô```àa »````a áµÑ°ûdG QhôŸ ≈∏ãŸG á÷É©ŸG Ëó≤J , IOófi IQÉàfl á«`aGô¨L á≤£æe »£¨J
 á```∏≤æàŸG  á```µÑ°û∏d  óFGõdG  π«ªëàdG  ¿hO  IQƒcòŸG  á≤£æŸG  øe  hCG/h  ≈dEG  áµÑ°û∏d  π«≤K  Qhôe

. IQƒcòŸG
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/5/28
(21)OM/P/2015/00137

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000167

B65D 85/804 (2006.01), A23F 3/14 (2006.01) Int.Cl.(51)

(71)1
 51469 , 44 ¬°SGÎ°Tôjó∏«`Ø«æ«°S : »`a á«fÉŸCG ácô°T , ¢ûJEG »H ΩEG »L ºà°ù«°S »«`a - ¬«c

 É«fÉŸCG , ñÉHódÉL ¢û«LÒH

(72)

1 É«fÉŸCG , ñÉHOÓL ¢û«LÒH 51429 ,12 ¬°SGÎ°TQƒàdÉa : »`a ÊÉŸCG , πÑÁEG ÎfƒL

2 ,  ñÉHOÓL ¢û«°ùLÒH 51465 ,  29 ´QÉ°T  ,  ¢ThÈ°ùcÉe :  »`a  ÊÉŸCG  ,  Ò∏ÑjEG  „ÉL ∞dhh
É«fÉŸCG

3 É«fÉŸCG , ødƒc 51103  , 06 ´QÉ°T - ôdõJÉH ¢ûjÔjÉg : »`a ÊÉŸCG , ΩhôK ¬jQófCG
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
 30/11/2012 : ïjQÉ`àH   10 2012 111 684.9 : º`bQ  É«fÉŸCG

(25/11/2013 ïjQÉ`àH  PCT/EP2013/074651 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(54)
¢†«Ñe ¿hóH Iƒ¡b Ühô°ûe êÉàfEG πLC’ …Oôa Ëó≤J ádƒ°ùÑc

2033/11/25  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/11/25  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Ëó≤àdG ádƒ°ùÑµd ¿ƒµjh . Iƒ¡b Ühô°ûe êÉàfEG πLC’ …Oôa Ëó≤J ádƒ°ùÑµH ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 å«M , Ühô°ûŸG IOÉeh áLƒ°ùæŸG ±É«dC’G õ«¡Œ ºàj ¬«`a å«M , ádƒ°ùÑc IóYÉb πµ«g …OôØdG
 ø`e É``¡°UÓîà°SG ºà«dh É¡æjõîJ ºà«d …Oôa Ëó≤J ádƒ°ùÑc »`a Ühô°ûŸG IOÉe Ò`aƒJ ºàj
 IOÉ``e ¿ƒ``µJh . •ƒ¨`°†ŸG øNÉ°ùdG AÉŸG á£°SGƒH áLƒ°ùæŸG ±É«dC’G ∫ÓN IQƒcòŸG ádƒ°ùÑµdG
 ¿ƒ``µjh , á``fƒë£e , á°üªfi Iƒ¡b ≈∏Y πªà°ûJh ¥ƒë°ùe áÄ«g »`a á«°SÉ°SCG áØ°üH Ühô°ûŸG

. πbC’G ≈∏Y 2Ω/ºL 100 …hÉ°ùJ áMÉ°ùª∏d IóMh πµd á∏àc áLƒ°ùæŸG ±É«dCÓd
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2007 /  3 /  21
(21)OM/P/2007/00035
(44)2018/4/16

1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000168

B01F 5/06 (2006.01), F15D 1/02 (2006.01), F16L 9/00 (2006.01), 
F28F 13/12 (2006.01)

Int.Cl.(51)

(71)1 ¿óæd , OhhQ ø°û«Ñ«°ùcG , â«Z ¢ùæjôH : »`a ájõ«∏µfEG ácô°T , óàª«d ø°û«`aƒfEG è«dƒc ∫ÉjÈeEG
 IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jG ƒ«c 2 7 ƒ«∏HO ¢SG

(72)

1   , iR ¬jG 2 7 ƒ«∏HO ¢SG ¿óæd , OhhQ ø°û«Ñ°ùcG êódƒc ∫ÉjÈeG : »`a …õ«∏µfEG , hQÉZ ødƒc ódGÒL
 IóëàŸG áµ∏ªŸG

2 4  8ƒj ≈L ódƒa „ó«°ûJ , Ú«d ¿Éa , êódƒc OQƒØcÉH ódhG : »`a …õ«∏µfEG , ¢ûJÒH Ö«∏«`a ójƒd
IóëàŸG áµ∏ªŸG , iG ¢ùcG

3 5 32 ≈a ≈°S ôjÉ°ûµjhQhh ,ÉÑ°S ¿ƒà¨æª«d , ƒ«æ«`aG Ohƒ°ùæ«H 11  : »`a …õ«∏µfEG ,  ¢ù«dÉJ ΩÉ«∏jh
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ≈a ≈°S

(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)21/9/2004 : ïjQÉ`àH  0420971.4 : º`bQ  IóëàŸG áµ∏ªŸG

(21/9/2005 ïjQÉ`àH PCT/GB2005/003632 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)
(54)ÜƒÑfCG

2025/9/21 ïjQÉàH »¡àæJh 2005/9/21 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ÜƒÑfC’G ¿EG å«M , á«YÉæ°üdG á£°ûfC’G »`a ∫Éª©à°SÓd (1) ÜƒÑfCÉH ¢üàîj ‹É◊G ´GÎN’G  (57)
 ¢†Øîæe ¿hõ∏ëc ∞dDƒj  (1)  ÜƒÑfC’G  ,  á°UÉN áØ°üHh  .  IOófi á°Sóæg ≈∏Y …ƒàëj  (1)
 ôaƒj »eGhódG ≥aóàdG Gòg . Ωhój  »µd (1) ÜƒÑfC’G ∫ÓN ™FÉŸG ≥aóJ ÖÑ°ùj …òdG , á©°ùdG
  øª°†àJ  (1)  ÜƒÑfC’G  ∫Éª©à°SG  øµÁ  å«M  á°UÉÿG  äÉ≤«Ñ£àdG  .  äGõ«ªŸG  øe  ÒÑc  OóY
 äÉëàa πØ°SCG  ∫Éª©à°SÓd êÉàfE’G  ÜƒÑfCG  ,  ≥aóàdG  Ö«HÉfCGh  IóYÉ°üdG  ∫hÎÑdG êÉàfEG  Ò°SGƒe
 Éeh äÓ°UƒdG , äGAÉæëf’G , á«µ«JÉà°S’G äÉWÓÿG , ™FGƒŸG π≤æd Ö«HÉfC’G •ƒ£N , QÉHB’G
 á«FÉ«ª«chÎÑdG , á«FÉ«ª«µdG äÉ≤«Ñ£à∏d äÓYÉØe , §Ø°ùdG Ö«HÉfCGh äÉfGõÿG äÉHGƒH , ¬HÉ°T
 Iõ¡LCG  ,  ájÉØædG  øe ¢ü∏îà∏d  ¿GôaC’G  ,  ójÈàdG  ≥jOÉæ°U ,  ájQGôM ä’OÉÑe ,  á«dó«°üdG  h

. AGƒ¡dG òaÉæeh , á«µ«JÉà°S’G π°üØdG
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/2/22
(21)OM/P/2015/00043

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000169

A21D 13/00 (2006.01), A23L 1/00 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 ¿Éé«°ûà«e , ¿ƒ°ùcÉL , OhQ âæ«LQÉ°S 3333 : »`a á«µjôeCG ácô°T , ∂fEG ¢ùàcGOhôH Ohƒa ¿hO
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 49201

(72)

1 ,  ôØæjO  ,  81  ºbQ  ƒ«æ«`aCG  ƒ«∏HO  207  :  »`a  »µjôeCG  ,  ¿GƒN  ¿É°S  ¢ùjQƒJ  ƒJÒÑdCG  ƒ«dƒN
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 80221 hOGQƒdƒc

2 , 80210 hOGQƒdƒc ôØæjO , âjÎ°S ∫ƒH âæjÉ°S çhÉ°S 1624 : »`a »µjôeCG , ÔJÉc ¢ùjƒd øjÉL
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

3 …O ¢ù`````æjOQÉL ,1419# …ó````fƒcõ«`a : »```a »µ«°ùµe , õjQGƒN ¢ù«dGõfƒL π«jôHÉL ¿GƒN
 ∂«°ùµŸG , 067110 »H »°S , »HƒdGOGƒL , Éà°ù«`aGóæ«d ÉØjƒf

4 .  ∫ƒ```c  ,2005#  π````Hƒf.»H hójôØdCG  :  »`a  »µ«°ùµe ,  ∫ÉjQÉ«`a  ¢ù«f’CG  ,  hóf’hQ ¢Sƒ°ù«N
∂«°ùµŸG , 067110 »H »°S , »HƒdGOGƒL , ∫ƒ°S …ÎfÉc

5 , 49234 ¿Éé«°ûà«e , ∂jÓcQÓc , ∞jGQO Qƒ°T çQƒf 8924 : »`a »µjôeCG , õfƒL ¿ƒàdEG õ∏jÉe
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)23/8/2012 : ïjQÉ`àH 61/692,483 : º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(22/8/2013 ïjQÉ`àH  PCT/US2013/056087 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(54)áHƒWôdG øY œÉædG íàØà∏d áehÉ≤e Ióª› IRƒÑfl äÉéàæe
2033/8/22 ïjQÉàH »¡àæJh 2013/8/22 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 øe AÉ°ûZ π«µ°ûJ §``«Ñãàd á``∏ª©à°ùŸG Ö```«dÉ°SC’Gh Ö```«cGÎdG ≈```dEG »```dÉ◊G ´Gô```àN’G ¬````Lƒàj  (57)
. IÒªÿÉH ´ƒæ°üŸG äÉfhódG ∂©c h äÉfhódG ∂©c πãe IóªéŸG õHÉîŸG äÉéàæe ≈∏Y áHƒWôdG
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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)2014/12/9
(21)OM/P/2014/00275

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000170

H02B 7/08 (2006.01), E02D 29/12 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1 12277 , 5-1 ¬°SGÎ°ûéæjõà«c : »`a á«fÉŸCG ácô°T , ¢ûJEG »H ΩEG »L äÒ°ûà«°S ódƒ¡JÒH

 É«fÉŸCG , ÚdôH
(72)1 É«fÉŸCG , ÚdôH 13055 , 8 ¬°SGÎ°T QódÉØæ«Ñ«d : »`a ÊÉŸCG , ôeôjEG ÎfƒL

2É«fÉŸCG , ÚdôH 12305 , 165 ΩGO QOGÔ«àî«d : »`a ÊÉŸCG , ¿ƒ°TÒH äƒª∏«g
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
(30)18/6/2012 : ïjQÉ`àH  102012105174.3 : º`bQ É«fÉŸCG

(7/6/2013 ïjQÉ`àH  PCT/EP2013/061829 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(54)»Hô¡µdG Ö«cÎ∏d ¢VQC’G â– π«¨°ûJ áfGõN
2033/6/7 ïjQÉàH »¡àæJh 2013/6/7 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 äÉµÑ°ûd á«Hô¡c äÉfƒµe Ö«JÎd ¢VQC’G â– á«Hô¡c áfGõN ΩGóîà°SÉH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ¿ƒµJ »àdGh É¡∏KÉÁ Ée hCG  »µ∏°S’ ∫É°SQEG  ,  ájQÉ°S á«Fƒ°V á«FÉ£∏a áª¶fCG  ,  ó©H øY ∫É°üJ’G
 â– áfGõÿG πªY ºàj É¡«`ah , ´GÎNÓd É≤ah áàHÉK IQGôM áLQO óæYh ábô°ùdG øe á«ªfi
 øaO ºàjh (5) á«°ù«FQ ájhÉM øe á«£‰ IQƒ°üH É¡LÉàfEG ºàjh á«µ«à°SÓH IOÉe øe (1) ¢VQC’G
 äÉfƒµe Ö«côJ ºàj ¿CG  øµÁ å«Mh Ió°ûH ¬à«ÑãJh ¢VQC’G »`a É¡«`a ´ƒ°Vƒe (6) ájhÉM êôH
 . ∑Ó°SCÉH á∏°Uƒeh (2) IôXÉæe á«Hô¡c áfGõN äGQÉWEG »`a (ê , Ü , CG 3) áHƒ∏£ŸG á«Hô¡µdG áfGõÿG
 á«£‰ IQƒ°üH äÉÑ«cÎdG â«ÑãJ Ò`aƒJ ºàjh GÒ¨àe (6) á`jhÉ◊G êô``H ∫ƒ```W ¿ƒ```µj , »```dÉàdÉHh
 , á«µ«à°SÓH IOÉe øe á«£‰ IQƒ°üH áYƒæ°üŸG (1) ¢VQC’G â– ájhÉ◊G øe »∏NGódG Aõ÷G »`a

. áÑdƒ∏e á∏°Uh ¿hóHh πØb øjƒµJ ∫ÓN øe …ô°üM hCG ó«`Øe πµ°ûH
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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)2016/2/28
(21)OM/P/2016/00054

(44)2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000171

B63B 35/79 , B63C 11/46 , 9/08 , B63H 11/10 Int.Cl.(51)

(71)1(∫É¨JÈdG) êQƒL , ¢SGQƒf GôjÒ`a ƒJÒÑdCG
23

(72)
1(∫É¨JÈdG) êQƒL , ¢SGQƒf GôjÒ`a ƒJÒÑdCG
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/PT2014/000057        1/9/2014
   107141       3/9/2013   PT

(12)´GÎNG IAGôH

(54) ™aódG á«JGP áæ«`Ø°S
 2034/9/1 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/9/1 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

(2) Oó©H Ohõe U πµ°T ≈∏Y »°ù«FQ πµ«g äGP ™aódG á«JGP áæ«`Ø°ùH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 É©aó«d ,  U πµ°T ≈∏Y …ò`dG »`°ù«FôdG πµ«¡dG øe (2) ÖfÉL π``c ≈``∏Y Ú``HQƒJ  , (7) Ú``HQƒJ
 √É«ŸÉH ¬àjò¨J ºàj …òdG (8) áaô¨dG »`a ÚHQƒàdG π«¨°ûJ ∫ÓN øe (1) ™aódG á«JGP áæ«`Ø°ùdG
 äÉæ«HQƒàdG ∑ôëàJ . (3) êGôNE’G äÉëàa øe êôîJ »àdG (4) √É«ŸG äÓNóe øe áHƒë°ùŸG
 Ú∏ªàëŸG  Ú©°VƒŸG  óMCG  ™e É«FÉ≤∏J  ∞«µàJ  »àdG  (8)  äÉæ«HQƒàdG  π«¨°ûJ  áaôZ πNGO  (7)
 . (8) äÉæ«HQƒàdG π«¨°ûJ áaôZ πNGO Ú`Ø∏àfl Ú©°Vƒe »`a õcôªàŸG (15) ±Ó¨dG ÖÑ°ùH
 ÖfÉ÷G hCG "CG" ÖfÉ÷G øe á∏NGódG √É«ŸG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ RÉ¡÷G ™°Vh øY ™°VGƒŸG √òg ºéæJ
 "Ü" ÖfÉ÷G hCG "CG" ÖfÉ÷G ≈∏Y IOƒLƒŸG (4) √É«ŸG πNGóe ∫ÓN øe √É«ŸG πNóJ å«M , "Ü"

. RÉ¡÷G øe
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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)2009/8/31
(21)OM/P/2009/00150

(44) 2018/5/13
1243 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000172

B01D 3/00 , 3/06 , 3/10 , 5/00 , 3/42 Int.Cl.(51)

(71)
1(Gô°ùjƒ°S)   ¢SƒcQÉe ¿Éª«d
2
3

(72)
1(Gô°ùjƒ°S) ¢SƒcQÉe ‹óæjôH
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/CH2008/000143           1/4/2008
         547/07  4/4/2007        CH

(12)´GÎNG IAGôH
(54)á≤jô£dG √òg ò«`ØæàH á°UÉN áÑ«côJh AóH IOÉe Ò£≤àd á≤jôW

2028/4/1 ïjQÉàH »¡àæJh 2008/4/1 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
  ,  Fd  √Ò£≤J OGôj πFÉ°S ≈∏Y πªà°ûJ ,  (4) AóH IOÉe Ò£≤àd á≤jô£H ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 å«M . »Ñ∏°ùdG §¨°†dG hCG/h óFGõdG §¨°†∏d áehÉ≤e (1) RÉ¨∏d IòØæe ÒZ ájhÉM ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH
 …òdGh QÉîH ≈dEG  ∫ƒ– …òdG Fd  πFÉ°ùdG ∞«ãµàd (3) ∞ãµe ≈∏Y QƒcòŸG ájhÉ◊G  ΩÉ¶f πªà°ûj
 á£ÑJôe (6) QÉîH áaôZ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH , (5) ∞«ãµàdG œÉf Ò`aƒàd ¬JQGôM áLQO πjó©J øµÁ
 QÉîÑdG áaôZ »`a OƒLƒŸG QÉîÑdG ¿CG ¿Éª°V ≈dEG ´GÎN’G Gòg ±ó¡jh . (3) ∞ãµeh (2) ôîÑŸÉH
 ¿EÉa  ,  ±ó¡dG  Gòg ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏dh  .  áÑ°SÉæe á«bÉH  á«ªc GóY Éª«`a  »LQÉÿG RÉ¨dG  øe ƒ∏îj (6)
 ò«`ØæJ ≈dEG  …ODƒJ Ée á≤jô£H ¬«`a ºµëàdGh ¬àÑbGôe ºàJ (6) QÉîÑdG  áaôZ »`a OƒLƒŸG §¨°†dG
 , ¢Vô¨dG Gò¡dh . √Ò£≤J OGôŸG πFÉ°ùdÉH ¢UÉÿG ™Ñ°ûàdG QÉîH §¨°V øe ÜÎ≤j ióe »`a Ò£≤àdG
 §¨°†dG ¿Éc GPEGh . ôªà°ùe πµ°ûH (6) QÉ``îÑdG á``aôZ »``a IQGô``◊G á``LQOh §``¨°†dG ó``jó– »``¨Ñæj
 ´GÎN’G ≥∏©àj  Éªc .  »LQÉÿG RÉ¨dG  ádGREG  É¡©e øµÁ Ée á≤jô£H ¬∏«∏≤J  ºàj  ,  ájÉ¨∏d  É©ØJôe

 . ájhÉM »`a áÑ«cÎdG ™°Vh ºàj å«M , Ée á≤jô£d É≤ÑW Ò£≤àdÉH á°UÉN áÑ«cÎH ‹É◊G
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(71)1(É«fÉŸCG) »L ¬«c . ƒc ófBG ¢ûJEG »H ΩEG »L ¿Éªé«`a »`aÉe - ¢ShGôc
23

(72)
1ódGQÉg , ¿ÉªNÉH
2¢SÉeƒJ , ¬«µdÉa
3äƒfÒL , Òé«à°S

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/DE2014/100160   7/5/2014
   10 2013 104 833.1   10/5/2013  DE

(12)´GÎNG IAGôH
(54) á«FÉeôH áÑcôe π«¨°ûàd á≤jôWh á«FÉeôH áÑcôe

2034/5/7 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/5/7 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ∞jƒŒ É¡H , ájôµ°ùY á«FÉeôH áÑcôe Gójó– , (1) á«FÉeôH áÑcôÃ ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 á∏«°Sh É¡Hh (2) ∞jƒéàdG ∫ÓN øe óà“ (10) ≥aóJ IÉæbh , áÑcôŸG ºbÉW ÖYƒà°ùj (2)
 á«FÉeÈdG áÑcôŸG ( π«¨°ûJ ) ôjhóJ ¢Vô¨H É¡«`a É¡©°Vh ºàj (12) AÉŸG åØæH πª©J ôjhóJ
 ≥aóàdG IÉæb øe (11) πbC’G ≈∏Y óMGh ±ôW Úª°†J ºàj å«M , AÉŸG ≈∏Y É¡cô– óæY (1)
 áÑcôŸG Ò°ùJ ÉeóæY (14) ΩÉ¨dCÓd OÉ°†e ô°üæY á£°SGƒH É¡≤∏Z ¬æµÁ »àdG á≤jô£dÉH (10)
 , (1) á«FÉeôH áÑcôe π«¨°ûàd á≤jô£H ´GÎN’G ≥∏©àj , ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH . ¢VQC’G ≈∏Y
 (10) ≥aóJ IÉæbh , áÑcôŸG ºbÉW ÖYƒà°ùj (2) ∞jƒŒ É¡H , ájôµ°ùY á«FÉeôH áÑcôe Gójó–
 É¡«`a É¡©°Vh ºàj (12) AÉŸG  åØæH πª©J ôjhóJ á∏«°Sh É¡Hh (2) ∞jƒéàdG ∫ÓN øe óà“
 ±ôW ≥∏Z ºàj å«M , AÉŸG ≈∏Y Ò°ùJ ÉeóæY (1) á«FÉeÈdG áÑcôŸG ( π«¨°ûJ )ôjhóJ ¢Vô¨H
 ÉeóæY (14) ΩÉ¨dCÓd OÉ°†e ô°üæY á£°SGƒH (10) ≥aóàdG  IÉæb øe (11) πbC’G  ≈∏Y óMGh

. ¢VQC’G ≈∏Y áÑcôŸG Ò°ùJ
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(72)
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2
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(12)´GÎNG IAGôH
(54)á°ùfÉéàe ÒZ OGƒe ≈∏Y ájƒàëŸG äÉjhÉ◊G íàØd á≤jôWh á∏«°Sh

   2034/12/10  ïjQÉàH »¡àæJh  2014/12/10  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ±ÓZ :  ≈∏Y á∏«°SƒdG  πªà°ûJ  ,  (C)  äÉjhÉ◊G  íàØd  (1)  á∏«°SƒH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 IQGhO ™«£≤J IGOCG , (4) êôîŸG ≈∏YCG πNóŸG ¿ƒµj , (C) äÉjhÉ◊G ™°ù«d (3) πNóe ¬d (2)
 …ƒ∏Y  ±ôWh  (11)  »∏Ø°S  ±ôW  ÚH  óà“h  ,  íàØæJ  (C)  äÉjhÉ◊G  π©÷  áÑ°SÉæe  (10)
 ,  (12)  É¡æe  …ƒ∏©dG  ±ô£dG  ∫ÓN  øe  (10)  IQƒcòŸG  á©WÉ≤dG  IGOC’G  Ö«côJ  ºàj  ,  (12)
 ,  (2) QƒcòŸG  ±Ó¨dG  πNGO Qôëàj (10) IQƒcòŸG  ™«£≤àdG  IGOCG  øe (11) »∏Ø°ùdG  ±ô£dG
 á∏«°SƒdG  º°ùàJ  ,  (10)  IQƒcòŸG  IQGhódG  ™«£≤àdG  IGOCG  ¿GQhO  π«¨°ûàd  (14)  π«¨°ûJ  πFÉ°Shh
 Éªæ«H Gó«©H ∑ôëàJ ¿CG ¬æe øµÁ É«©Lôe É©°Vƒe πã“ (10) IQƒcòŸG ™«£≤àdG IGOCG ¿CÉH (1)
 (10) IQƒcòŸG ™«£≤àdG IGOC’ ¿ƒµj , (C) äÉjhÉ◊G  íàØH á°UÉÿG É¡àØ«Xh AGôLEG  π°UGƒJ
. äÉjhÉ◊G íàa . (34) ´ÉLQE’G πFÉ°Sh ÒKCÉJ â– »©LôŸG É¡©°Vƒe ≈dEG IOƒ©∏d »©«ÑW π«e
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(72)
1¬«L , …QƒéjôL , ƒéjófÉe
2»H , π««fGO , ófÓcQƒ«H
3

(73)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ∫G ∫G ∫Éfƒ°TÉfÎfG ∂«JGƒcCG
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)PCT/US2013/075973   18/12/2013
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(12)´GÎNG IAGôH
(54)AÉŸG ôjhóJ IOÉYE’ RÉ¡Lh á≤jôW

    2033/12/18  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/12/18  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 QÉîH  êÉàfE’  ÒîÑJ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  …ôØ°U  πFÉ°S  ∞jô°üàd  á≤jô£H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 á∏MôÃ  QÉîH  äGódƒe  Ωóîà°ùJ  (EOR)  áæ°ùfi  á≤jô£H  §ØædG  ¢UÓîà°SG  äÉ«∏ª©d
 ÒîÑJ , èàæe AÉÃ (OTSGs) ájò¨J ≈∏Y á≤jô£dG πªà°ûJ . (OTSGs) á«dÓN IóMGh
 QÉ°ûŸG , ¢†eƒ∏d AÉŸG Gòg ¢†jô©J øµÁh .»bÉÑdG AÉŸG ≥aOh QÉîÑdG ø≤◊ AÉŸG Gòg øe AõL
 πª©J ÒîÑJ á«∏ª©d ¬H ájò¨àdG ºàJ πFÉ°Sh QÉîH QÉ«J êÉàfE’ , (OTSG) ™°SO ¬fCG ≈∏Y ¬«dEG
 áæeÉµdG ábÉ£dG ôjhóJ IOÉYEG  Ió«`Øe IQƒ°üH ºàJh . (MVC) »µ«fÉµ«ŸG QÉîÑdG •É¨°†fÉH
 óM ≈dEG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG π«∏≤àd »∏Ñ≤dG ¢†eƒdG á£°SGƒH œÉædG QÉîÑdG QÉ«J »`a IOƒLƒŸG
 π«∏≤àd ájÒîÑàdG á«∏ª©dG ΩGóîà°SG øµÁh . (MVC) á«∏ªY »`a É¡cÓ¡à°SG ™æe hCG ÒÑc
 øY πFÉ°ùdG  øe ¢ü∏îàdG  ≈dEG  áLÉ◊G  øY AÉæ¨à°S’G  hCG  ,  É¡æe ¢ü∏îà∏d  á∏FÉ°ùdG  äÉØ∏îŸG

. …ôØ°üdG πFÉ°ùdG ∞jô°üJ ≥jôW
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2
3

(72)
1ófÒH , ÒehôJ
2π«°û«e , ¢ûà«`aƒµ«∏c
3¿ÉehQ , Ödƒc
4ódƒHƒ«d , ¢ùjÉæc

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/EP2013/066531            7/8/2013
       12181902.3    27/8/2012  EP 

(12)´GÎNG IAGôH

(54) á∏°U …P RÉZ ájò¨J §Nh RÉZ Ò¡£J ô°üæY
2033/8/7 ïjQÉàH »¡àæJh 2013/8/7  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

. á∏°U …P RÉZ ájò¨J §îHh Êó©e AÉYh ≈∏Y RÉZ Ò¡£J ô°üæ©H ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
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(45)
(11)000177
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(71)1(É«fÉŸCG)   ¢ûJG »H ΩG »L Rôdƒe ∂jôHÉØæ«æ«°TÉe
23

(72)
1(É«fÉŸCG) Î«H ÉcCG
2(É«fÉŸCG) OQÉ°ûàjQ , ó∏«`Øæ«cÒH
3(É«fÉŸCG) äÒHQƒf , πjõæjôa

(73)12

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/EP2008/010092   27/11/2008
   07023274.9      30/11/2007  EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54)ádÉ≤f á°üæe ¿hóH áÄÑ©J IóMh êÉàfE’ á≤jôW
2028/11/27  ïjQÉàH »¡àæJh 2008/11/27  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ≈∏Y πªà°ûJ å«M , (24) ádÉ≤f á°üæe ¿hóH áÄÑ©J IóMh êÉàfE’ á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 áÄÑ©àdG ±Éæ°UCG ¢UQ ºàj å«M , (2) èàæe á°UQ »`a á°Uƒ°Uôe (4) áÄÑ©àdG ±Éæ°UCG øe áYƒª›
 ´QPC’ πbC’G  ≈∏Y IóMGh á°UQ iƒà°ùe ≈∏Y (10) πbC’G  ≈∏Y ≥«°û©J »à≤£æe ¿ƒµàJ å«ëH (4)
 ,  (14) ∫hCG  AÉ°û¨H ¬≤°û©J á≤£æe »`a πbC’G ≈∏Y (2) èàæŸG  á°UQ ∞«∏¨J ºàjh ,  áÑ©°ûŸG  á©aGôdG
 (16) èàæŸG á°UQ øe AõL ™°Vh ºàj  å«ëH ÖfGƒ÷G óMCG øe ƒ°ùµŸG (16) èàæŸG á°UQ ôjhóJ ºàjh
 (20) ¿ÉK AÉ°û¨H (16) èàæŸG  á°UQ ∞«∏¨J ºàjh ,  ´É≤dG  óæY (10) ≥«°û©àdG  ≥WÉæe ≈∏Y …ƒàëŸG
 IóMh êÉàfE’ áæ°ùfi á≤jôW Ò`aƒJ ≈dEG ‹É◊G ´GÎN’G ±ó¡jh . (14) ∫hC’G AÉ°û¨dG ≈dEG π°üj
 ∫hC’G AÉ°û¨dG øe πc øjƒµJ ´GÎN’G ìÎ≤j , QƒcòŸG ±ó¡dG ≥«≤ëàdh . ádÉ≤f á°üæe ¿hóH áÄÑ©J
 ¬àdÉWEG ºàJh , èàæŸG á°UQ §«fi øe ô¨°UCG É«FóÑe »LQÉÿG ¬£«fi ¿ƒµj , ÜƒÑfCG øe ÊÉãdGh
 á°UQ ≈∏Y ¿ôe »£«fi ó°ûH õ«ªàjh , èàæŸG á°UQ §«fi øe ÈcCG §«ëŸ èàæŸG á°UQ ∞«∏¨J πÑb
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1ƒJÒÑdG π«ÄaGQ õæ«JQÉe É«°SQÉL
2 ∫ƒH πjÒc ¢ùj’CG
3¿ÉL ¢SÓc ôJÉg
4õª«L õdQÉ°T …ÉÑ°S ódƒ‚G
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(73)1
2

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

(54)áæ°ùfi áHÓ°U áLQO hP ÉjQƒj OÉª°S
  2035/1/7  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/1/7 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Éª¡à«à°ûJ ” …ô°üæY âjÈch Úæé«d Öcôe øe ¿ƒµàj ÉjQƒj OÉª°ùH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
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3
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1 ¿GhO , è«ÑjôJ
2 …ÉJ - Úc , „É°ûJh
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(73)1
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(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)
PCT/US2004/029739  10/9/2004

10/661,669     12/9/2003     US
10/938,315     10/9/2004     US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)»°VQCG â– ¿GõN øe á«fƒHôchQó«g ™FGƒe êGôîà°S’ áÑ«côJh á≤jôW
  2024/9/10 ïjQÉàH »¡àæJh 2004/9/10 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ø≤M ≈∏Y πªà°ûJ »°VQCG â– øjƒµàd √É«ŸG ájPÉØf πjó©àd á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ¿RƒdÉH (%0^005) ‹GƒM øe ìhGÎj Ée ≈∏Y πªà°ûJ á«FÉe áÑ«cÎH »°VQC’G â– øjƒµàdG
 »°ùchQó«g  ‹ƒH  äÉÑcôŸ  Ú∏«µdG  ó«°ùcCG  øe  hCG  "π«µdG"  `dG  øe  ¿RƒdÉH  (%2)  ‹GƒM  ≈dEG
 Ò°†– É¡«a ºàj å«M , É```¡MÓeCG ø```e í```∏e ø```e hCG á```YôØàŸG á````∏°ù∏°ùdG äGP Ú````eCG ô````«ãjEG
 á∏°ù∏°ùdG äGP "ÚeCG ÒãjEG »°ùchQó«g ‹ƒH" `dG äÉÑcôŸ Ú∏«µdCG ó«°ùcCG hCG »ægódG "π«µdG" `dG
 äÉæ«eCG  ™e hCG  ÌcCG  hCG  óMGh »ægO π«µdG  ™``e (CG)  ó````«°ùcƒÑjEG  …GO πYÉØJ á£°SGƒH áYôØàŸG
 äÉæ«eC’G  øe ÌcCG  hCG  óMGh ÚeCG  øe ¿ƒ```µe §«∏N ™e hCG  Ú∏«µdG  ó«°ùcCG  áØ«Xƒd ájODƒe
 ÉJQP É¡d »àdG äÉæ«eC’G øe ÌcCG  hCG  óMGh ÚeCG ™e (Ü)h , Ú∏«µdG ó«°ùcCG  áØ«Xƒd ájODƒŸG
 œÉædG "ÚeCG ÒãjEG »°ùchQó«g ‹ƒH" `dG πYÉØJ AGôLEG ÉjQÉ«àNG (`L)h , ¿Éà«∏YÉØJ ÚLhQó«g

. í∏ŸG øjƒµàd Ú∏«µdG πeÉY ™e hCG ¢†ªM ™e
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(71)
1(É°ùfôa)  ¢ùfGôa Ö«æµ«J
2
3

(72)
1(É°ùfôa) πµjÉe ÚL , õjÒL
2(É°ùfôa ) ±ƒà°ùjôc , OQÉé«eƒjO
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/FR2002/002764   31/7/2002
    01/10818   14/8/2001  FR

(12)´GÎNG IAGôH

(54)§jô°ûdG Gò¡H IGƒ≤e áHƒÑfC’ í£°ùe »é«°ùf ájƒ≤J §jô°T
      2022/7/31 ïjQÉàH »¡àæJh 2002/7/31 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 IOÉe  øe  ,  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,  áYƒæ°üe  áë£°ùe  è«°ùf  áëjô°ûH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 IÉæb øe IóMGh á≤ÑW øjƒµàd áHƒÑfCG ∫ƒM IôµàÑŸG áëjô°ûdG ∞d ºàjh . IQGô◊ÉH ¿ó∏J IGƒ≤e
 πªà°ûJ IQƒcòŸG (10) áëjô°ûdG ¿CÉH ´GÎN’G õ«ªàjh . •ƒ¨°†e ™FÉe É¡dÓN øe ≥aóàj
 ™aQCG ¿Éfƒµj (12) ¿É«dƒW ¿ÉaôMh ÉÑjô≤J π«£à°ùe ™£≤e É¡d (11) ájõcôe á©£b ≈∏Y

. ájõcôŸG á©£≤dG øe
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1ƒJÒÑdG π«ÄaGQ õæ«JQÉe É«°SQÉL
2 ∫ƒH πjÒc ¢ùj’CG
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(30)PCT/EP2015/050158   7/1/2015
      14150650.1  9/1/2014  EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
âjÈc - ÉjQƒj OÉª°S Ò°†ëàd á«∏ªY

2035/1/7  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/1/7 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ÉjQƒ«dG  ójhõJ  ºàj  ,  âjÈc  -  ÉjQƒj  øe  OÉª°S  Ò°†ëàd  á«∏ª©H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 ºK  øeh ,  ¥ƒ≤°ûe øcÉ°S  ƒ°†Y »`a  QGhO  ƒ°†Y Qhój  å«M â«à°ûJ  áfƒMÉW ≈dEG  âjÈµdGh
 IQƒ¡°üŸG ÉjQƒ«dG â«à°ûJ ójhõJ ºàjh , Qƒ¡°üe âjÈc hCG IQƒ¡°üe ÉjQƒj øe â«à°ûJ ÒaƒJ

 . âjÈµdG - ÉjQƒ«dG OÉª°S Òaƒàd π«µ°ûJ IóMh ≈dEG Qƒ¡°üŸG âjÈµdG hCG
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2
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(72)
1¢ùfÉgƒj , QõJÉc
2OQÉ¡«µjG , ¬«µ«Ñ«°S 
3

(73)1
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(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
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(30)PCT/EP2014/051660   28/1/2014
     13161146.9  26/3/2013   EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
ó«eCG ‹ƒÑdG êÉàfEG á«∏ªY »`a √É«ŸG êGôîà°S’ ôªà°ùŸG ôjhóàdG IOÉYE’ RÉ¡Lh á≤jôW

2034/1/28  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/1/28  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 êÉàfEG  á«∏ªY »`a  √É«ŸG  êGôîà°S’ ôªà°ùŸG  ôjhóàdG  IOÉYE’  á≤jô£H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 ≥∏©àj , πãŸÉH . AÉŸÉH É≤M’ äÉÑ«Ñ◊G êGôîà°SGh Ö«Ñ– , Iôª∏Ñd äGƒ£N É¡H ó«eCG ‹ƒÑdG
 á≤jô£dG IQGOEÉH íª°ùj É‡ , êôîà°ùŸG AÉŸG ôjhóJ IOÉYEG  øµªŸG øe π©éj RÉ¡éH ´GÎN’G

. …OÉ°üàbG ƒëf ≈∏Y
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1(É«fÉŸCG) IQÉ°S , ôdƒc
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2
3

(30)PCT/EP2014/063565   26/6/2014
       13183674.4   10/9/2013   EP 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)IôXÉæe á«fó©e áaô¨eh á«fó©e IQÉ¡°U á÷É©Ÿ áaô¨Ÿ »∏Ø°ùdG Aõ÷G
    2034/6/26  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/6/26  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Ωóîà°ùJ  á«fó©e  áaô¨e  øe  GAõL  πãÁ  áaô¨Ÿ  »∏Ø°ùdG  Aõ÷ÉH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 »∏Ø°ùdG Aõ÷G å«M . IôXÉæe á«fó©e áaô¨Ã ´GÎN’G ≥∏©àj Éªc , á«fó©e IQÉ¡°U á÷É©Ÿ
 í£°ùdG ÚH óà“ (16) Ö°U IÉæbh (¢T10) »∏Ø°S í£°Sh , (¢S10) …ƒ∏Y í£°S ¬d QƒcòŸG
 √Oóëj , (DB)ô°TÉf ¥hóæ°U ≈∏Y ∂dòc πªà°ûjh , (¢T10) »∏Ø°ùdG í£°ùdGh (¢S10) …ƒ∏©dG
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1π«°û«e , ƒæjôé«∏«H
2ófÒH , ÒehôJ
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(12)´GÎNG IAGôH

(54)QƒcòŸG RÉ¨dG Ò¡£J ¢ùHÉb ™«æ°üàd á«∏ªYh , IQGôë∏d ΩhÉ≤e »`aõN RÉZ Ò¡£J ¢ùHÉb
2033/8/6  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/8/6 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 , ≈dhCG ájÉ¡f óæY RÉZ πNóe …P , IQGôë∏d ΩhÉ≤e »`aõN RÉZ Ò¡£J ¢ùHÉ≤H ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 í£°Sh , áæNÉ°ùdG ájÉ¡ædÉH ≈ª°ùj Ée , á«fÉK ájÉ¡f óæY RÉZ êôfl , IOQÉÑdG ájÉ¡ædÉH ≈ª°ùj Ée
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2010/8/29
(21)OM/P/2010/00169

(44) 2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000185

C09K 3/32Int.Cl.(51)

(71)
1(É°ùªædG)   âaÉ°û∏«°ù«éæ«àcG ófÓæ«LQƒH ΩG …BG êQƒÑ°SÒJÉe ∂fÉH ∫ÉjRÒeƒc
2
3

(72)
1(É«fÉŸCG) ∞jRƒL , õfGôa , Ö«∏«a
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)
PCT/AT2009/000095   9/3/2009

A 424/2008      17/3/2008      AT
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
âjõ∏d §HGQ πeÉY π«µ°ûàd á≤jôW

      2029/3/9  ïjQÉàH »¡àæJh 2009/3/9  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 á«©«ÑW á«fƒµ«∏«°S IOÉe Ωóîà°SÉH , âjõ∏d §HGQ πeÉY êÉàfE’ á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 á«fƒµ«∏«°ùdG IOÉŸG §∏N ºàj å«M , ájƒ°†Y OGƒe ≈∏Y …ƒà– á«≤Ñàe IOÉeh á«eÉ°ùŸG á«dÉY
 á«≤ÑàŸG IOÉŸÉH (ºe 10h 4) ÚH ‹hC’G É¡JÉÑ«ÑM ºéM ìhGÎj »àdG á«eÉ°ùŸG á«dÉY á«©«Ñ£dG
 , (Ωr 550h 520) ÚH ìhGÎJ IQGôM áLQO óæY §«∏ÿG ¢ù«∏µJh ájƒ°†Y OGƒe ≈∏Y …ƒà– »àdG

. (ºe 0^125h 4) ÚH ÒÑc óM ≈dEG äÉÑ«Ñ◊G ºéM ¥É£f ìhGÎj å«ëH ¬≤ë°S ºK
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/10/19
(21)OM/P/2015/00276

(44) 2018/4/16
1239 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000186

B22D 41/08 Int.Cl.(51)

(71)
1(É°ùªædG) »L ¬«c .ƒc ófBG ¢ûJEG »H ΩEG »L »JÒHhôH ∫Gƒ°ûàµ«∏«àfEG …QƒàcGôØjQ
2
3

(72)
1(É«fÉŸCG) IQÉ°S , ôdƒc
2(É°ùªædG) Qóæ°ùµ«dCG , ¢ûà«fGQÉe
3(Góæc) …Òc , ¢SƒaÒ°S

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/EP2014/055083   14/3/2014
     13165484.0   26/4/2013  EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54) IôXÉæe á«fó©e áaô¨eh á«fó©e IQÉ¡°U á÷É©Ÿ áaô¨Ÿ »∏Ø°ùdG Aõ÷G
        2034/3/14 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/3/14  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Ωó``îà°ùJ  á``«fó©e  áaô¨e  øe  GAõL  πãÁ  áaô¨Ÿ  »∏Ø°ùdG  Aõ÷ÉH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 »``∏Ø°ùdG Aõ÷G å«M , IôXÉæe á«fó©e áaô¨Ã ´GÎN’G ≥∏©àj Éªc , á«fó©e IQÉ¡°U á÷É©Ÿ
 …ƒ``∏©dG í``£°ùdG Ú`H Ióà‡ (16) Ö°U IÉæbh (¢T10) »∏Ø°S í£°Sh (¢S10) …ƒ∏Y í£°S ¬d
 ¥hó``æ°üdG  ø``e (16) IQƒ``còŸG  Ö`°üdG  IÉæb óà“ å«M ,  (¢T10) »∏Ø°ùdG  í£°ùdGh (¢S10)

. (¢S10) QƒcòŸG …ƒ∏©dG í£°ù∏d (O ¢S 10) ≥«ªY ™£≤Ã (DB) ô°TÉædG
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/6/13
(21)OM/P/2016/00182

(44) 2018/5/13
1243 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000187

G01V 1/04Int.Cl.(51)

(71)
1(É°ùfôa) ¬jG ¢SG  õ«°ù«aÒ°S  »L »L »°S
2
3

(72)
1(É°ùfôa) è«dÉc , Qƒà°SÉc
2(É°ùfôa) ¬««Ø«dhCG , Îæjh
3(É°ùfôa) ¢SÉeƒJ , »µfÉ«H

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/IB2014/003133   19/12/2014
     61/920,295    23/12/2013  US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
‹GõdR …RGõàgG Qó°üe »`a AÉ°Vƒ°†dG π«∏≤àd á≤jôWh ΩÉ¶f

2034/12/19  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/12/19 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 .  ‹GõdR  …RGõàgG  Qó°üe »```a  AÉ```°Vƒ°†dG  π```«∏≤àd  á≤jôWh ΩÉ¶æH  ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 áeÓY ∫ÉÑ≤à°SG , ‹GõdõdG …RGõàg’G Qó°üª∏d á«dhCG á«∏«dO IQÉ°TEG  êÉàfEG  á≤jô£dG øª°†àJ
 »```àdG Qó°üŸG áeÓY øe AÉ°Vƒ°†dG ¿ƒµe ôjó≤J , á«dhC’G á«∏«dódG IQÉ°TE’G É¡°SÉ°SCG Qó°üe
 IQÉ``°TEÓd AÉ°Vƒ°†∏d OÉ°†e í«ë°üJ êÉàfEG , á«dhC’G á«∏«dódG IQÉ°TE’Gh Qó°üŸG áeÓY É¡°SÉ°SCG
 á«∏«dO IQÉ°TEG  ÜÉ°ùMh ,  Qó°üŸG  áeÓY øe AÉ°Vƒ°†dG  ¿ƒµe É¡°SÉ°SCG  »àdG  á«dhC’G  á«∏«dódG

. AÉ°Vƒ°†∏d OÉ°†ŸG í«ë°üàdGh á«dhC’G á«∏«dódG IQÉ°TE’G É¡°SÉ°SCG ádó©e
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(1264) 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)2016/2/3
(21)OM/P/2016/00025

(44) 2018/5/13
1243 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000188

C10G 31/06h   45/00 h  C10G 31/00Int.Cl.8(51)

(71)1(Góæc) ∂fEG , õª«à°ù«°S ∫ÉàcGôa
23

(72)
1ÚehÉ°S , É«°ù«µ¡jO
2¢Sƒà°ùjôc , ¢SƒdƒHƒfhôc
3πµjÉe , â«fQƒ°ûJ
4¿ÉL , â«°ûjôa

(73)12
(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/CA2014/050752   8/8/2014
     61/864,118  9/8/2013   US 

(12)´GÎNG IAGôH
(54)∫õàfl ÚØ«dhCG iƒàfih ‹ÉªLEG »°†ªM OóY É¡H á∏«≤K äƒjR 

2034/8/8  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/8/8 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ¿ƒµàJ á©LGQ ájò¨J Úî°ùJ ≥jôW øY π«≤K §Øf á÷É©Ÿ á«∏ª©H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 Ée ≈∏Y ∫hC’G Aõ÷G …ƒàëj . π«≤ãdG  §ØædG øe ∫hCG  AõL π°üa πLCG  øe π«≤K §Øf øe
 …ƒàëj .  π«≤ãdG  §Øæ∏d  á«°†ª◊G  äÉYƒªéª∏d  ‹ÉªLE’G  Oó©dG  øe (%25) ≈∏Y ójõj  ’
 §Øæ∏d á«°†ª◊G äÉYƒªéª∏d ‹ÉªLE’G Oó©dG øe (%75) øY π≤j ’ Ée ≈∏Y ÊÉãdG Aõ÷G
 …òdG π«≤ãdG §ØædG ôaƒJ »àdG ±hô¶dG πX »`a ÊÉãdG Aõ÷G á÷É©e ºàJ ºK øe . π«≤ãdG
 hCG , (ºL/KOH) (º› 1^0) ió©àj ’ , (TAN) hCG , ‹ÉªLEG »°†ªM OóY ≈∏Y …ƒàëj
 ÚØdhCG iƒàfi , á÷É©ŸG πÑb ‹ÉªLE’G »°†ª◊G Oó©dG øY πbC’G ≈∏Y (%50) áÑ°ùæH π≤j
 π«≤ãdG §Øæ∏d (p) áª«b øe πbC’G ≈∏Y (%50) ≠∏ÑJ (p) áª«bh , ¿RƒdÉH (%1^0) RhÉéàj ’

. πbC’G ≈∏Y (1^5) ≠∏ÑJ »àdG (P) áª«b hCG , á÷É©ŸG πÑb
        شكل – ١
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

90822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG 114 : Ü.Q 1994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¿GôØYõdGh ÍdG

 Ω.Ω.¢T »∏°UC’G ¿GôØYõdG ⁄ÉY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   1 10/11/18   9:37 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉfÉLô¡ŸG IQGOEGh äÓØ◊G º«¶æJ

 IQÉéà∏d á«æ«æ÷G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 666 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ƒe

 »æ«°üdG ¥ƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 128 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   2 10/11/18   9:37 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. ( äGQÉ°ùµdG ) AÉÑ°ü◊G hCG ∫ÉeôdG ºLÉæe π«¨°ûJ

 Ω.Ω.¢T AÉ°†«ÑdG QGódG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , ºë°U áj’h , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , 319 : Ü.Q 232 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S

2017/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d »Ñ«æ÷G ⁄É°S ¬`∏dGóÑY ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   3 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG , »∏NGódG º«ª°üàdG , …QÉª©ŸG º«ª°üàdG , á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ¿Gƒæ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2598 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG äGhOC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 äÉflÉ°ûdG ÒÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. (π«d’ódG ÖJÉµe) äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd óªà©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q , 1246 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. äÉYÉ°ùdGh π«ªéàdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ï«°ûdG á∏M ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   5 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸGh Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ájòMC’Gh ÖFÉ≤◊G ™«H

 IQÉéà∏d á«dÉÑ≤ŸG ±ôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh , á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG IôLDƒŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG , äÉµ∏àªŸG ÚªãJ

 Ω.Ω.¢T ¿Góæ°S áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1696 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   6 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG §≤°ùe ÜÉMQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2170 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OhQƒdGh ÉjGó¡dG ∞«∏¨Jh ≥«°ùæJh áJÓcƒ°ûdGh äÉjƒ∏◊G ™«H

 IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d ´GóHE’G πeÉfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG 418 : Ü.Q 316 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   7 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 á∏eÉµàŸG ∫ƒ∏ë∏d IhôK : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118753 : 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

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh AÉ°ûfEÓd á«còdG ™jQÉ°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 1782 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   8 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. √É«ŸG áÄÑ©Jh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™æ°U

 á«ë°üdG äÉHhô°ûŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ácƒ∏ªŸG ÒZh ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG , ájQÉ≤©dG áWÉ°SƒdG

 QÉªãà°SÓd á∏eÉ°ûdG å«∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 666 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   9 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©∏d …OÉÑ©dG

 á∏eÉ°ûdG …OÉÑ©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGòZ OGƒe

 IQÉéà∏d ôHÉLÉHh ®ƒØfi øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

 2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   10 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äƒjõdG πjóÑJh äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZ á£fi

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ÑgòdG áæjóŸG ΩQÉµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ™FGOƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü.Q 222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   11 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. §``````Øf ∫ƒ≤M

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG OÉ–’G õY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 313 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T ä’É°üJÓd »Hô©dG è«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   12 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæa ≥≤°T

 IQÉéà∏d ∞∏°üdG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YGQõdG äGó©ŸGh ájô°û◊G äGó«ÑŸGh Ióª°SC’Gh QhòÑdGh á«fGƒ«◊G ±ÓYC’G ™«H

 ™jQÉ°ûª∏d »FÉæ¡dG óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   13 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d áãjó◊G Üô©dG º‚ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H

 QƒWGÈe’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉÑ°SÉæeh ìGôaCG ádÉ°U

 IQÉéà∏d §≤°ùe ádÉ°SQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjQhódGh ÖàµdGh ∞MÉ°üŸG ™«H

 IQÉéà∏d §≤°ùe ádÉ°SQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   15 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 áfÉ«°U ¢VGôZC’G IOó©àŸG äGó©ŸGh ä’BÓd á°ü°üfl ™£bh AGõLCG ™æ°Uh áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

. ™fÉ°üŸG äGó©e

 •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dG áª¶fCG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2298 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d á«fÉª«ÑdG ó«©°S øH óªfi âæH áØ«£d : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111: Ü.Q 328 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat71R.indd   16 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T ÊÉ«ªµdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh áæjõdG ±Éæ°UCGh äÉMƒ∏dGh π«KÉªàdG πãe QÉéMC’G äÉéàæe ™æ°U

 IQÉéà∏d »ª«ªàdG óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 516 : Ü.Q 2 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   17 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG π«°ûdGh äÉjÉÑ©dG ™«H

 IQÉéà∏d á«dó¡ŸG ∫’O á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 IQÉéà∏d Iôjõ÷G OƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   18 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉªYC’G IGQOEG

 á«ªæà∏d Gò«µdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2323 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ«›ÈdG  á›ôHh  º«ª°üJ  ,  (âfÎfE’G)  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdG  ≈∏Y  äÉ«›ÈdG  ô°ûf

. á°UÉÿG

 É«Lƒdƒæµà∏d πeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 870 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat71R.indd   19 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ™HGôdG ó©ÑdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉHô¡µdGh äÉÑcôŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ , Iôµª°S , º«ë°ûJ

 á«ŸÉ©dG Oƒ°SC’G πÑ÷G Oƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , äÉjôb , IÉØ°ùŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   20 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG Ö«dƒàdG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. çÉKC’G ó«éæJ

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG á«ŸÉ©dG á°VhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   21 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. RQCG

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th ÉjófÉH »H ∫ÓJÉ› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áfƒJ

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th ÉjófÉH »H ∫ÓJÉ› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   22 10/11/18   9:38 AM

-115-



(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG OhQƒdG ™«H

 IQÉéà∏d »°†ØdG ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«°†ØdG QÉàîŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   23 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ™jRƒàdG äÉMƒd , á«FÉHô¡µdG ºµëàdG äÉMƒd

 Ω.Ω.¢T ¥ô≤dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 591 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

 IQÉéà∏d º«°ü≤dG ¥ô°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   24 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 á«fó©ŸG  äÓé©dGh  äGQÉWE’Gh  ¿Gõ«ŸG  ìÓ°UEGh  πeGôØdGh  QhÉëŸG  ìÓ°UEGh  äƒjõdG  πjóÑJ

. äÉÑcôª∏d

  Ω.Ω.¢T QƒWGÈe’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H , É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H

 Ω.Ω.¢T QƒWGÈe’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæXÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   25 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàe á«ÑW äGOÉ«Y

 …ó«`ahôHC’G Ö£dG IOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 495 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S ä’Éch

 Ω.Ω.¢T ¢SGóeGQ »éª«c ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat71R.indd   26 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »MÉ«°S èàæe AGô°†ÿG ∫õædG

 Ω.Ω.¢T á«æØdGh á«Ä«ÑdG äÉeóî∏d AÉØ°üdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3013 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ™æ°üdG áeÉJ ä’BÓd AGOC’G QÉÑàNG

 Ω.Ω.¢T è«∏ÿG ±ÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   27 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T åjó◊G »KÓã∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q 148 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûeh ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe

 QÉªãà°S’Gh áMÉ«°ù∏d ógÉ°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   28 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 Iójó÷G »HƒàdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 901 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

. áæjõdGh ïÑ£ŸG äGhOCGh á«dõæŸG äGhOC’G ™æ°U

 Iõ«ªàŸG »bGÎdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   29 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (…óæg º©£e) ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG Ö«°û≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ

 IQÉéà∏d ™∏£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 435 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   30 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G , Iójó÷G äÉÑcôŸG , äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

 Ω.Ω.¢T ¿Gƒ¡H Oƒ©°S áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3168 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ( äÉÄØdG ™«ªL) ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∫ƒ∏◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   31 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 ≥jô◊G øe ájÉbƒdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd áeÓ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  äÉÁôc ,  ¿ƒHÉ°U ,  ÊÉª©dG  ¿ÉÑ∏dG  øe á°ü∏îà°ùe á«∏«ªŒ äÉéàæe ,  ¿ÉÑ∏dG  äÉéàæe

. ájô£©dG äƒjõdG , º°ù÷G äGô£©e , ƒÑeÉ°T

 Ω.Ω.¢T ¿É› QÉ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 9810 : Ü.Q 1321 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   32 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†◊G QhO

 IQÉéà∏d IóéàŸG ¢VÉ«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 IQÉéà∏d Ö«ÑM iƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat71R.indd   33 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÒLCÉJ

 IQÉéà∏d ÜGó°S ájôb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWCG ÜÉ©dCG

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG ∫ƒ∏ë∏d õ«ªŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q1012 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   34 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«°ü°üîàdG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 áãjó◊G IQÉfi ôgGƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 160 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°ûªbC’G , ¢ùHÓŸG , ájòMC’G ™«H

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á«HGôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   35 10/11/18   9:38 AM
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(1264) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ©dC’G ™«H

 äÉeóÿGh IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ôî°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat71R.indd   36 10/11/18   9:38 AM
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�إعــــــالن

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 28644
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 809 فـي 2006/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�ساريع دار الت�سويق للتجارة
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : دار الأطياب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 721 ر.ب : 411

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/5/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 81991
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/10/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1033 فـي 2013/10/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سغف املتحدة �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة املحيط ال�سرقي �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اخلو�ص

 جهــة م�ســـروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/7/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 916924

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/11)جريدة الوايبو( فـي 2008/4/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : جي تي لي�سننغ لوك�ص ا�ص ايه ار ال

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الكلباين الدولية لال�ستثمار

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص ب : 1079 ر.ب : 112

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 970531

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/9/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/31 )جريدة الوايبو( فـي 2008/9/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة خدمات األيال الدولية

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اجلبل الأخ�سر لإدارة الفنادق واملنتجعات �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اجلبل الأخ�سر ، منطقة الروي�ص

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1009354

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/1/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2011/2 )جريدة الوايبو( فـي 2011/2/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سينت - غوبني ويرب

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سوادمكو م�سقط �ص م م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1094 ر.ب : 133 ، اخلوير

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101629

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : األفا ماك�ص جروب ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سعود ال�سيذاين العاملية �ص م م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1013ر.ب : 112 ، روي

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117679

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1242 فـي 2018/5/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم �سك�ستني �سك�ستي كلب �ص �ص و

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأور�ص املا�سية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1828 ر.ب : 130

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/5/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 118203

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1250 فـي 2018/7/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : نيو بالت�ص برايفت ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ال�سروق الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :214 ر.ب : 133 ، العذيبة

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48220

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 874 فـي 2008/11/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

 جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49666

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 874 فـي 2008/11/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 934089

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2007/46)جريدة الوايبو( فـي2007/12/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

 جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 934108

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/32 )جريدة الوايبو( فـي 2008/9/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

 جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 951181

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/6 )جريدة الوايبو( فـي 2008/3/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1100907

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2011/50 )جريدة الوايبو( فـي 2012/1/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1121711

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/8/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2012/29 )جريدة الوايبو( فـي 2012/8/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1166930

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/24 )جريدة الوايبو( فـي 2014/6/26م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1188537

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/1/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/51 )جريدة الوايبو( فـي 2014/1/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ات�ص اند ام هين�ص اند ماوريتز ايه بي

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

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45976

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 866 فـي 2008/1/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ركن عبد القيوم �ص.ذ.م.م

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأنوار �سحار احلديثة للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سحار

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/7م
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34619
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/6/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :857 فـي 2/16/ 2008م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مايكرون كو ن�سيو مر برودكت�س جروب ، اأنك 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساينز هني لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأيه - بي - �سي - دي - اي -  اأف8 ، 1اأف ، 1 بيلدجن ، فاينن�سيال 
نان�ســـان   ، تيكبــارك   - هـــاي   ، روود  كيفــــي   8 رقــــم   ، بيــــ�س 

دي�سرتيكت ، �سينز هني ، ال�سني 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/8م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 32954
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/6/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :796 فـي 2005/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مايكرون كو ن�سيو مر برودكت�س جروب ، اأنك 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساينز هني لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأيه - بي - �سي - دي - اي -  اأف8 ، 1اأف ، 1 بيلدجن ، فاينن�سيال 
نان�ســـان   ، تيكبــارك   - هـــاي   ، روود  كيفــــي   8 رقــــم   ، بيــــ�س 

دي�سرتيكت ، �سينز هني ، ال�سني 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 34619

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :857 فـي 2008/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساينز هني لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 10اأف ، ال�سني اأيرو�سبي�س �سينرت ، رقم 143، هوى بون اأر 

دي ، كوان توجن ، كولون ، هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 32954

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :796 فـي 2005/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساينز هني لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوجن�سي�س الكرتونيك�س كو ، ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 10اأف ، ال�سني اأيرو�سبي�س �سينرت ، رقم 143، هوى بون اأر 

دي ، كوان توجن ، كولون ، هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 49454

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :882 فـي 2009/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : روديل انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هري�ست ماجازين�س ، اأنك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 300وي�ست 57 تي اأت�س �سرتيت ، نيويورك ، ان واي 10019، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  1524

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1992/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :485 فـي 1992/8/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيوريتز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يامابيكو كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2-7 ، �سويهريوكو 1- ت�سوم ، او همي ، طوكيو ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  91123

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجمن انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ا�سرتازيتيكا كولبور ا�سن فينت�سرز ، ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1800 كونكورد بيك ، ويلمينجنت ، ديالوير 19850 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  93803

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/12/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1162 فـي 2016/9/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجمن انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ا�سرتازيتيكا كولبور ا�سن فينت�سرز ، ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1800 كونكورد بيك ، ويلمينجنت ، ديالوير 19850 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجمن انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ا�سرتازيتيكا كولبور ا�سن فينت�سرز ، ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1800 كونكورد بيك ، ويلمينجنت ، ديالوير 19850 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91124

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجمن انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ا�سرتازيتيكا كولبور ا�سن فينت�سرز ، ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1800 كونكورد بيك ، ويلمينجنت ، ديالوير 19850 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91123

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجمن انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ا�سرتازيتيكا كولبور ا�سن فينت�سرز ، ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1800 كونكورد بيك ، ويلمينجنت ، ديالوير 19850 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7047

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :672 فـي 2000/6/3 م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :702 فـي 2001/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  7051

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7052

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 81

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/2/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  7053

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12039

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  12046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/9/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :718 فـي 2002/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  34141

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/11/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :796 فـي 2005/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جني باتو وورلدوايد ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جني باتو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 32/24 روي جان جيجون ، 75008 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  52491

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :882 فـي 2009/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة انرتكوز �س م ل )هولدنغ(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اي بى هولدينغ ا�س اى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سارع بومات 17، رينانCH – 1020 ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/6/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/16م
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ـرقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53839
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :883 فـي 2009/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال اك�س ار هولدكو ال ال �سى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ان دبليو ات�س لندن ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 575 في�سف افنيو ، طابق 23 ، نيويورك ، ان دبليو 10017 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  53840

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 883 فـي 2009/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال اك�س ار هولدكو ال ال �سى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ان دبليو ات�س لندن ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 575 في�سف افنيو ، طابق 23 ، نيويورك ، ان دبليو 10017 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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ـرقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53841
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 883 فـي 2009/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال اك�س ار هولدكو ال ال �سى

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ان دبليو ات�س لندن ال ال �سى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 575 في�سـف افنيــو ، طابــق 23 ، نيويــورك ، ان دبليــو 10017 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/8/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 23064

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/7/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :765 فـي 2004/4/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�س بي فارموبريتوريكو

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال جي ليف �سين�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 20 ، يويــدو - جونــغ ، يونقدينقبــو قـــو ، �سيــول ، جمهوريــة 

كوريــا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : جمهورية كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2005/5/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91673

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/11/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :1104 فـي 2015/6/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اإيروكو بروبريتيز انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإيروكو فارما�سيوتيكال بريتو ريكو كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 268 مونوز رفري اأفينيو �سوت 1400 �سان جون بريتو ريكو 

00918
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الربازيل

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/10/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  51459

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :877 فـي 2008/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيف �سربينجز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 251 ليــتل فولــز دريــف ، ويلمنجتـــون ، ديالويــر ، الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52804

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :879 فـي 2009/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيف �سربينجز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 251 ليــتل فولــز دريــف ، ويلمنجتـــون ، ديالويــر ، الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  52805

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :879 فـي 2009/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيف �سربينجز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 251 ليــتل فولــز دريــف ، ويلمنجتـــون ، ديالويــر ، الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52887

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :889 فـي 2009/6/15 م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيف �سربينجز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 251 ليــتل فولــز دريــف ، ويلمنجتـــون ، ديالويــر ، الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  53223

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :976 فـي 2012/6/23 م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيف �سربينجز ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 251 ليــتل فولــز دريــف ، ويلمنجتـــون ، ديالويــر ، الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 32289

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :805 فـي 2005/12/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : التميمي وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : التميمي اند كومباين منطقة حرة ذ.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دي - مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5 ، الطابق الأر�سي ، �س.ب : 

500188 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/9/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  11094

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/1/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نوفارتيزاجي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بي جي بي برودكت�س اوبريي�سنز جي ام بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

 ، األ�سفيــــل   ، ، هيجينهيمــر ماتويـــغ 127  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركــة �سوي�سريــة 

4123 ، �سوي�ســرا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/9/19م
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�ضركة منــاء القاب�ضــة
اإعـالن عن طـرح مناق�ضـة

تدعـــو �سركــة مناء القاب�ســة ، بالإنابـــة عـــن �سركــة منــاء للخدمــات امل�سرتكــة ، ال�سركــات 
املتخ�س�سة لتقديـــم عرو�سهــا للمناق�ســة التاليـة :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات 
املناق�ضة

)ريال عماين(

اآخر موعد
لتقدمي

العطاءات
)الوقت 
والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضــم املناقـ�ضة رقم
 املناق�ضـة

)500 ر.ع(
خم�سمائة

 ريال عماين
11نوفمرب 2018 18 اأكتوبر 2018

مناق�سة لتطبيق وتطوير 
نظام خدمات امل�سرتكني 
والفوترة والذي يت�سمن 

  CCBتطوير نظام اأوراكل
احلايل وتطبيقه فـي اأربع 

�سركات فـي
 جمموعة مناء

EHC/2018/23

با�سم  معـــنونا  الأحمر  بال�سمع  ومختوم  مغلق  واحد  مظروف  فـي  العرو�ض  تقدم   -
"رئي�ض جلنة املناق�سات الداخلية" مع كتابة رقم وا�سم املناق�سة من اخلارج .

- يجــب اأن يحتــوي هـــذا الظـــرف على ثـــالثة اأظـــرف فـي داخلـه )العرو�ض( مع كتابــة 
رقــم املناق�ســة وا�سم ال�سركــة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه : 

1 -  العر�ض املايل .

2 -  العر�ض الفني .

3 -  وثيقة التاأمني . 

- تو�سع العــرو�ض فـي �سنــدوق املناق�ســات فـي �سالة ال�ستقبــال مببنـــى �سركــــة منـــاء 
القاب�ســة قبــل ال�ساعــــة 12.00 ظهــرا بتوقيــت ال�سلطنــــة مـــن يـــوم الأحـــد املوافــــق 

11 نوفمرب 2018م .
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- يرفق مع كل عطاء تاأمني موؤقت فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه 
و�ساري  العطاء  قيمة  من   )%1( ن�سبته  مبا  ال�سلطنة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  من 
املفعول ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�ض ويعنون با�سم "رئي�ض جلنة 
املناق�سات الداخلية" ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيه .

- ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .
الت�سجيل عن طريق املوقع الإلكرتوين   ، املناق�سة  - على الراغبني فـي �سراء وثيقة 

. )www.nama.om( لل�سركة
- يودع مبلغ ال�سراء )املبلغ غري قابل لال�سرتجاع( فـي ح�ساب �سركة الكهرباء القاب�سة 
�ض.م.ع.م فـي بنك م�سقط على رقم : 018-010776440-0423 الفرع الرئي�سي ، وعلى 
يتم  كما   . املناق�سة  رقم  ذكر  مع  املبلغ  اإيداع  عند  موؤ�س�سته  ا�سم  ت�سجيل  امل�سرتي 

ا�ستالم وثيقة املناق�سة عن طريق الربيد الإلكرتوين .
- يتم الإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة 12.00 ظهرا .

- فــي حــال ا�ستــالم الوثيقة عــن �سركــة اأخــرى : يجب على الراغبني فـي �سراء وثيقة 
املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�ض وا�سم املتقدم بالعطاء/ ال�سركة . 

مناء القاب�سة �ض.م.ع.م
بناية )بيت�ض وان( - الطابق الثالث - �ساطئ القرم ، محافظة م�سقط

�ض.ب : 850 ر.ب : 116 �سلطنة عمان
 Siham.Alaamri@Holding.nama.om

هاتف : 24559200/217 968+   
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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتى نهايـة �سهر �سبتمرب 2018م قـد بلــغـت : 1٫608٫096٫546/625 ريال عماين 

) مليــــارا و�ستمائــــة وثمانيـــة ماليني و�ستــة وت�سعـني األفـا وخم�سمائــة و�ستــة واأربعــني ريـــال 

عمانيا و�ستمائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للخدمات املالية �ش.م.م
يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية ال�سركـــة العاملية للخدمات 
التفاق  وفقا   ،  1277588 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  املالية 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠17/9/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - �سكة رقم : 2720- مبنى رقم : 2093/1 - الطابق الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي اف ا�ش -اف �ش.م.م

يعلـن مكتــب البو�سعيــدي ومن�ســـور جمـــال و�سركاوؤهـــم اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـــــة اي اف 
، وفقـــا  بالرقــــم 1٠96385  الـتـجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ا�ش - اف �ش.م.م 
التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2٠18/9/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
املنطقة التجارية - روي - حمافظة م�سقط 

بناية مركز م�سقط الدويل - طابق امليزانني - �سارع بيت الفلج
�ش.ب : 686 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24814466  فاك�ش رقم : 24812256 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرحلة خلدمات تكنولوجيا املعلومات �ش.م.م
يعلـن مكتــب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة 
ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م  املعلومات  تكنولوجيا  خلدمات  املرحلة  �سركـــــة 
وللم�سفـي   , 2018/6/24م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفاق  وفقـــا   ,  1215513 بالرقــــم  الـتـجـــاري 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة ال�صمالية - مقابل جمموعة اخلليلي 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
مكتب هالل الرواحي وماجد الرا�صدي و�صريكهم للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلريف لل�صقق الفندقية �ش.م.م

يعلـن مكتب هالل الرواحي وماجد الرا�سدي و�سريكهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة اخلريــــف لل�سقـــــق الفندقـــية �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة 
ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1068767 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/20م , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املوالح - �صارع مزون - مبنى االأ�صايل - الدور االأول - �صقة رقم : 13

�ش.ب : 3686 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 24553687 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روابي اجلفنني للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5096960 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 946 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99341647
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن عثمان الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمردة العاملية �ش.م.م

 ، �ش.م.م  العاملية  الزمردة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الرئي�سي  عثمان  بن  عبداللـه  يعلـن 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1794671  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2892 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99226584

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأمين بن �سليمان بن جمعة ولد وادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ولد وادي للتجارة �ش.م.م
وادي  ولد  اأبناء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  وادي  ولد  جمعة  بن  �سليمان  بن  اأمين  يعلـن 

وللم�سفـي   ، بالرقـم 1086722  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 4 ر.ب : 122

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن نا�سر بن ها�سل ال�سيابي\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املجيدون للتجارة �ش.م.م

املجيدون  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سيابي  ها�سل  بن  نا�سر  بن  اأحمد  يعلـن 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1075009  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

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

هاتـف رقــم : 99359121
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن �سامل بن عامر الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احللم الذهبي املتحدة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن عامر الرحبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع احللم الذهبي 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1233968 ، وفقا التفاق  املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

هاتـف رقــم : 99050445
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن علي بن را�سد القنوبي\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة العذيبة احلديثة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن علي بن را�سد القنوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جوهرة العذيبة احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1089237 ،  وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 90 ر.ب : 420

هاتـف رقــم : 98881027
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عمرية بنت علي بن را�سد القنوبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتابط املتني للتجارة - تو�سية
تعلــــن عميــرة بنت علــــي بن را�ســـد القنوبيـــة اأنـهــا تقـوم بت�سفـية �سركــــة الرتابـــط املتـــني 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041633 ، وللم�سفـية 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 90 ر.ب : 420

هاتـف رقــم : 98881027
كمــــا يدعــــو 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

اأيوب بن خلفان بن نا�سر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري واحلديدي - ت�سامنية
يعلـن اأيوب بن خلفان بن نا�سر املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املعمري واحلديدي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1077664 ، وللم�سفــــي وحـــده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 942 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 98262728
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن بطي بن �سامل اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل دم�سق �ش.م.م
يعلـن هالل بن بطي بن �سامل اجل�سا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة معامل دم�سق �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـم 7064489 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب : 525 ر.ب : 511

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن عبيد بن م�سعود اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن عبيد بن م�سعود اليعقوبي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن عبيد بن م�سعود اليعقوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سالــــم بن عبيـــد بـن 
م�سعود اليعقوبي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري 
بالرقـم 7016972 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 48 ر.ب : 511
هاتـف رقــم :  92520502

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليمان بن تعيب بن �سليمان ال�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن تعيب ال�سكري و�سركاه - ت�سامنية
يعلـن �سليمان بن تعيب بن �سليمان ال�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سليمان بن تعيب 
ال�سكري و�سركاه - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 7009461 ، 
وللم�سفــــي وحــده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سنك - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 129 ر.ب : 514
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

م�سبح بن مرهون بن �سيف العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان ينقل للتجارة - ت�سامنية
يعلـن م�سبح بن مرهون بن �سيف العلوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة فر�سان ينقل للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1078579 ، وفقـــا التفـــاق 
اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  ، وللم�سفــــي وحــده حـق متثيل  املوؤرخ 2018/9/27م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99219107
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خليفة بن ن�شري بن علي ال�شهومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل القمر احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن خليفة بن ن�سري بن علي ال�سهومي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ظالل القمر احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1178800 ، 
وللم�سفـي وحـــده حــق متثيــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة الر�شتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 521 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99061677

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمود بن خليفة بن حممد اخلزيري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز واحة نخل للت�شوق �ص.م.م

يعلـن حمــود بن خليفــة بن حممــد اخلزيـــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز واحــة نخــــل 
للت�سوق �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1081543 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/9/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99419697

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن حمد بن مرهون العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املبتكر �ص.م.م
يعلـن علي بن حمد بن مرهون العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املبتكر �ش.م.م ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1715054 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 202 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99262112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شامل بن حممد بن �شيف العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املزرع املتحدة �ص.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن �سيف العربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع املزرع املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027543 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة الر�شتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 452 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99061677

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن �شامل بن عبداللـه ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكهف االأخ�شر للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن عبداللـه ال�سعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع الكهف االأخ�سر 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1045803 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 47 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 93399944

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ظاهر بن �شعيد بن حممد البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظاهر بن �شعيد البو�شعيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن ظاهر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة ظاهر بن �سعيد البو�سعيدي 
  ، و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1209379 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحار - حمافـظــة �شمال الباطنة

هاتـف رقــم : 96225598
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شامل بن �شليمان بن حممد الفريوز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة توريدات قطع الغيار واملعدات �ص.م.م
يعلـن �سامل بن �سليمان بن حممد الفريوز اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة توريدات قطع الغيار 
واملعـدات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 1263340 ، وللم�سفـــي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 495 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99377946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفريوز وبهمن للتنمية الزراعية املحدودة �ص.م.م
يعلـن �سامل بن �سليمان بن حممد الفريوز اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الفريوز وبهمن للتنمية 
 ،  1287737 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  املحدودة  الزراعية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 495 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99377946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن خمي�ص بن حمدان القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق اخلابورة املا�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن خمي�ش بن حمدان القرطوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رونق اخلابورة 
 ، بالرقـم 1271216  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، للتجارة - ت�سامنية  املا�سي 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة اخلابورة - حمافـظــة �شمال الباطنة

�ص.ب : 60 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99630032

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن حميد بن �شعيد الدرعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة وادي العمريي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن حميد بن �سعيد الدرعي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بهجة وادي العمريي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5006228 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 553 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 97122233
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن �شيف بن غ�شني اأمبو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأبناء �شيف بن غ�شني اأمبو�شعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

بن  �سيف  اأبناء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اأمبو�سعيدي  غ�سني  بن  �سيف  بن  خالد  يعلـن 
غ�سني اأمبو�سعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 5110254 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99515683
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن عبداللـه بن �شالح املخزوم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التنمية واالئتمان �ص.م.م

يعلـن حممد بن عبداللـه بن �سالح املخزوم اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التنمية واالئتمان 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1054276 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

عوقد ال�شمالية - حمافـظــة ظفار
�ص.ب : 1651 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 97807807

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عمر بن حممد حمفوظ ال�شيخ 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلربات الفنية �ص.م.م
يعلـن عمر بن حممد حمفوظ ال�سيخ اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلربات الفنية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2118394 ، وفقـــا التفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيل  2018/9/20م 
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار
�ص.ب : 2153 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99495333

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات املدينة العربية �ص.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خدمات املدينة العربية  يعلـن عمر بن حممد حمفوظ ال�سيخ 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2063905 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  حـــق متثيل  وحــده  وللم�سفـــي   ، املوؤرخ 2018/9/20م 
وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ص.ب : 2153 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99495333

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-173-



اجلريدة الر�سمية العدد )1264(

ح�شني بن ف�شل حممد عيدرو�س �ل�شيخ �أبو بكر
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة عرب �لريف للتجارة - تو�شية
عرب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  بكر  اأبو  ال�سيخ  عيدرو�س  حممد  ف�سل  بن  ح�سني  يعلـن 
الريف للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041823 ، وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/6م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ل�شعادة - واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�س.ب : 18 ر.ب : 215
هاتـف رقــم : 99491922

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

�مل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خال�شة بنت حمود بن �شامل �لعبادية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة جنم �ملر�شى للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  املر�سى  �سركـة جنم  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنــها  العبادية  �سامل  بن  بنت حمود  تعلن خال�سة 
التفــاق  وفقــا   ،  1029127 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة 
اأمام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم : 92220513
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 

�مل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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قا�سم بن اأحمد بن عبداللـه العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القاروتي للتجارة - تو�سية
يعلـن قا�سم بن اأحمد بن عبداللـه العمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة القاروتي للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5122252 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠1٨/9/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 150 ر.ب : 614

هاتـف رقــم : 99459053
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سلطان بن نا�سر بن �سيف احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة احلمراء للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سلطان بن نا�ســر بن �سيــف احلارثــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�سعلـــة احلمـــراء 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 5129923 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/4/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 494 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 95557755

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مالك بن �سيف بن مالك العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سافع للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن مالك بن �سيف بن مالك العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرتفعات �سافع للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5116٠4٠ ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/9/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�سافع - واليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية

�ص.ب : 149 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99782001

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سامل بن حممد بن علي البدري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الباطنة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

الباطنة للتجارة  اأنوار  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن �سامل بن حممد بن علي البدري 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1555٨47 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/1/9م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 51 ر.ب : 122

هاتـف رقــم : 99373770
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة خلدمات النفط �ص.م.م
يعلـن ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املر�ساة خلدمات النفط 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠1٨341 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠1٨/3/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط
�ص.ب : 299 ر.ب : 110

هاتـف رقــم : 97449119
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مو�سى بن �سعيد بن �سليم الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص املفاخر الرائدة - ت�سامنية

يعلـن مو�سى بن �سعيد بن �سليم الكلباين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأر�ش املفاخر الرائدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 12٠٠74٠ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠1٨/2/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
�ص.ب : 434 ر.ب : 516

هاتـف رقــم : 99452695
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�سام الدين اأحمد عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ص حللول التقنيات وامل�ساريع �ص.م.م

يعلـن ح�سام الدين اأحمد عمــر اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة حمـــ�سن حيـــدر درويـــ�ش حلــلول 
التقنيات وامل�ساريع �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 12٠6464 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/4/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 880 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24732611 فاك�ص رقم : 24793256
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ص للبنية التحتية واحللول التجارية �ص.م.م

يعلـن ح�سام الدين اأحمد عمــر اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة حمـــ�سن حيـــدر درويـــ�ش للبنية 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  التجارية  واحلــلول  التحتية 
12٠6471 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/4/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 880 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24732611 فاك�ص رقم : 24793256
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفوق خلدمات ال�شحن �ش.م.م
يعلـن حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التفوق خلدمات ال�سحن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1081339 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 387 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 99359459
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العيادة العلمية اجلديدة �ش.م.م
يعلـن حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العيادة العلمية اجلديدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1081338 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 387 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 99359459
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن من�شور بن �شبيل الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مروج احليل للتجارة - ت�شامنية
يعلـن بدر بن من�سور بن �سبيل الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مروج احليل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1725726 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 987 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99418814

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

نا�شر بن جمعة بن خلفان ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فتيان ال�شرقية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن نا�سر بن جمعة بن خلفان ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فتيان ال�سرقية للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1034677 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة امل�شيبي - حمافـظــة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 1197 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 91115159

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمود بن علي بن را�شد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار العباقرة للتجارة - تو�شية
يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دار العباقرة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1067560 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 90 ر.ب : 420

هاتـف رقــم : 98881027
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن خلفان بن �شامل املنجي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هم�ش االأ�شالة للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن خلفان بن �سامل املنجي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة هم�ش االأ�سالة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1080221 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/9/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 1427 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99310471

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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محمد بن علي بن را�شد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شروق للتجارة �ش.م.م 
للتجارة  ال�سروق  اآفاق  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  القنوبي  را�سد  يعلن محمد بن علي بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1076338 ، 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 : 98881027

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكامت للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الكاتــم للتجــارة  اأحمد بن �سليمان البلو�سي  يعلن عبداللـه بن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1699334 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
محافظة م�شقط

�ش.ب : 1 ر.ب : 120
هاتف رقم : 99423077

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبداللـه بن �شعيد بن خلفان العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مزون اخلري احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن خلفان العوفـي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع مزون اخلري 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1165358 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 427 ر.ب : 100
هاتف رقم : 92384022

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمد بن �شعيد بن �شيف العمريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمد العمريي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلـن حمد بن �سعيد بن �سيف العمريي اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة حمد العمريي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1330276 ،  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 : 653 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99779912

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شعيد بن خمي�ش بن بطي الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع حجر االأ�شا�ش الوطنية �ش.م.م 
يعلن �سعيد بن خمي�ش بن بطي الكحايل اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع حجر الأ�سا�ش 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1123037 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2017/12/24م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - محافظة م�شقط

�ش.ب : 2470 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92811179

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�شر بن محمد بن م�شعود الهاليل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه الهاليل واأخوانه للتجارة - ت�شامنية   
الهاليل  �سركـــة عبداللـه  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  الهاليل  بن م�سعود  نا�سر بن محمد  يعلن 
واأخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1300032 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/24م ، 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 : 
والية وادي املعاول - محافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99464221
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خالد بن �ضنون بن علي احل�ضرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع العا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية 
يعلـن خالــد بـن �سنــون بــن علـي احل�سرمـي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريــع العــا�ص 
بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة   , تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  املتحدة 
1032313 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/15م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 229 ر.ب : 323
هاتف رقم : 92588358

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط نخل للتجارة �ص.م.م 

يعلن خالد بن �سنون بــن علــي احل�سرمــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة خط نخل للتجارة 
�ص.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1427296 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/15م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ص.ب : 229 ر.ب : 323
هاتف رقم : 92588358

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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خالد بن �شامل بن عبداللـه ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل وخالد ال�شعدي للتجارة واملقاوالت  - �ش.م.م   
يعلن خالد بن �سامل بن عبداللـه ال�سعدي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سامل وخالد ال�سعدي 
للتجارة واملقاولت  �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1669192 ، وفقا 
لتفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/6/28م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - محافظة م�شقط

�ش.ب : 47 ر.ب :114
هاتف رقم : 99476057

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حمود بن خليفة بن محمد اخلزيري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي الطوية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م   
يعلن حمود بن خليفة بن محمد اخلزيري اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة روابي الطوية للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1172503 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/9/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99419697

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حمد بن محمد بن حمد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو جماهد العمري للتجارة واملقاوالت - تو�شية   
العمري  جماهد  اأبو  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  العمري  حمد  بن  محمد  بن  حمد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1149872 ، 
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 : 99466353

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأحمد بن را�شد بن فهد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شق للتجارة - ت�شامنية   
يعلن اأحمد بن را�سد بن فهد املقبايل اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة روا�سق للتجارة - ت�سامنية ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  الـتجــاري بالرقــم 3153169  اأمانــة ال�سجـل  وامل�سجلــة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 92235010
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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محمد بن �شامل بن محمد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ الطيبات للتجارة - تو�شية   
يعلن محمد بن �سامل بن محمد الهنائي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �ساطئ الطيبات للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 3153002 ، 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 : 
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 25 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92235010

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن محمد بن عبداللـه الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شعيد بن محمد بن عبداللـه الكعبي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن محمد بن عبداللـه الكعبي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سعيد بن محمد بن 
الـتجــاري  اأمانــة ال�سجـل  ، وامل�سجلــة لدى  عبداللـه الكعبي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية 
بالرقــم 3302482 ، 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 : 41 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99556889

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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محمد بن حمود بن محمد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرميان املتحدة - تو�شية
اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع الرميان  يعلن محمد بن حمود بن محمد اجلهوري 
املتحدة - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1165081 ، 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 : 402 ر.ب : 326
هاتف رقم : 94211172

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

هدى بنت دروي�ش بن عنرب ال�شعدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هدى االأحمد للتجارة - ت�شامنية
تعلن هدى بنت دروي�ش بن عنرب ال�سعدية اأنــها تقـوم بت�سفـيـة �سركـة هدى الأحمد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1261571 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
محافظة �شمال الباطنة
�ش.ب : 40 ر.ب : 513

هاتف رقم : 91786596
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�شفــية
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اأحمد بن نا�شر بن خادم امل�شلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الوادي للتجارة واملقاوالت
يعلن اأحمد بن نا�سر بن خادم امل�سلحي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأ�سواء الوادي للتجارة 
واملقاولت ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 6059910 ، 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 : 
والية اإبراء - محافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 11 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99321243

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شليمان بن �شيف بن محمد الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة بدر و�شليمان اأبناء �شيف بن محمد الرواحي للتجارة - ت�شامنية
اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة بدر و�سليمان اأبناء  يعلن �سليمان بن �سيف بن محمد الرواحي 
الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  وامل�سجلــة لدى   ، - ت�سامنية  للتجارة  الرواحي  �سيف بن محمد 
بالرقــم 5125367 ، 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 : 

والية اإبراء - محافظة �شمال ال�شرقية
�ش.ب : 420 ر.ب : 418
هاتف رقم : 92598113

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأ�شماء بنت م�شبح بن �شويعد اخلايفية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شرار الراقية �ش.م.م
الراقية  اأ�سرار  �سركـة  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنــها  اخلايفية  �سويعد  بن  م�سبح  بنت  اأ�سماء  تعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1202824 ، وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب : 26 ر.ب : 612
هاتف رقم : 96202674

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�شفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حرفتي �ش.م.م

تعلن اأ�سمـاء بنت م�سبـح بـن �سويعـد اخلايفية اأنــها تقـوم بت�سفـيــة �سركــة حرفتي �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1240488 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  ال�سركـة فـي الت�سفـية  ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل  2018/4/30م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

   والية نزوى - محافظة الداخلية
�ش.ب : 26 ر.ب : 612

هاتف رقم : 96202674
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�شفــية
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حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر دملون للتجارة �ش.م.م
للتجارة  دملون  فجر  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  الوهيبي  علي  بن  اإبراهيم  بن  حمد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1054326 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب : 387 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99359459

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرين للخدمات الهند�شية �ش.م.م

ال�سرين للخدمات  اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  الوهيــبي  اإبراهيــم بن علــي  يعلن حمــد بن 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1124834 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 387 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99359459

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يحيى بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سليم الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
بـــن �سليـــم الدوليـــة للتجـــارة  اأنــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن يحيى بن حمــد احلارثــي 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1151901 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 200 ر.ب : 122
هاتف رقم : 99387385

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

ح�سني بن حممد بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية اخلما�سية �ش.م.م
يعلن ح�ســني بن حمــمد بــن ح�ســن اللواتــي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة الروؤية اخلما�سية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1014044 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 384 ر.ب : 112
هاتف رقم : 97449119

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خليل بن �شعيد بن علي الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة امل�شتقبل للتعمري  �ش.م.م
يعلن خليل بن �سعيد بن علي الرا�سدي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة مدينة امل�ستقبل للتعمري  
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1093055 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�شقط
هاتف رقم : 24692074

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

معن بن �شامل بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاخمة للعبايات �ش.م.م
يعلن معــن بن �سالـم بـن خلفـان الوهيبـي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�ساخمـة للعبايـات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1063210 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/1/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

غال ال�شناعية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم : 94318444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�صعيد بن �صليمان بن �صالح العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صالك الوطنية للتجارة - ت�صامنية
الوطنيــة  امل�سالــك  �سركـــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنـه  العربي  �سليمان بن �سالح  �سعيد بن  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1087087 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99316609
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اإبراهيم بن حميد بن �صعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة املرتفعات العربية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

العربية  املرتفعات  يقـــوم بت�سفـية �سركـــة  اأنـه  الدرعي  اإبراهيم بن حميد بن �سعيد  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1070708 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 8 ر.ب : 618

هاتـف رقــم : 95553338
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حممد بن �صامل بن م�صلم املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حممد بن �صامل بن م�صلم عامر جيد واأوالده للتجارة - تو�صية

يعلـن حممد بن �سامل بن م�سلم املهري اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة حممـــد بن �سالـــم بن 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�ســية   - للتجارة  واأولده  م�سلم عامر جيد 
بالرقــــم 2175428 ، وفقـا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م   وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99493655
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عمر بن اأحمد بن �صامل الرتك الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز عرو�ص الرو�ص لالإلكرتونيات - ت�صامنية
يعلـن عمر بن اأحمد بن �سامل الرتك الكثريي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـــة مركــــز عـــرو�س 
الـــرو�س لالإلكرتونيــات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 
2167140 ، وفقـا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م   وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
فــي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99293111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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علي بن �صليمان بن �صلطان العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البدائع احلديثة - ت�صامنية
اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة البدائع احلديثة -  يعلـن علي بن �سليمان بن �سلطان العزري 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1057916 ، وللم�سفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 420 ر.ب : 420
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عمر بن حممد بن حمفوظ ال�صيخ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاللة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
الوطنيــة  يقـــوم بت�سفـية �سركـــة �ساللــة  اأنـــه  ال�سيــخ  يعلـن عمر بن حممد بن حمفــوظ 
 ، بالرقــــم 2144255  الـتجـــاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  ، وامل�سجلة  للتجارة واملقاولت �س.م.م 
وفــقا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/9/20م ، وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل ال�سركـة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 2153 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99495333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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من�صور بن نور بخ�ص البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو يا�صر البلو�صي للتجارة
يعلـن من�سور بن نور بخ�س البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأبو يا�سر البلو�سي للتجارة ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 2197995 ، وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل 
ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 2688 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99866661

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 اأبو عبدالبا�صط للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن من�سور بن نور بخ�س البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأبـــو عبــدالبا�ســـط للتجـــارة 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 1063867 ، وللم�سفـــي 
وحـده حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 2688 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99866661

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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غامن بن عو�ص بن فهد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفرح للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن غامن بن عو�س بن فهد ال�سنفري اأنه يقوم بت�سفـية �سركـــة الفرح للتجارة واملقاولت 
وحـده  وللم�سفـــي   ،  2004275 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلة   ، �س.م.م 
حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99493113
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عو�ص بن حفيظ بن عبدالعزيز الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صا�ص للتجارة واملقاوالت 
للتجارة  �سا�س  �سركـــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  الروا�س  بن عبدالعزيز  بن حفيظ  يعلـن عو�س 
واملقــــاولت ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 2111900 ، وفــقا لتفـــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/6/27م ، وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99279989

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

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رو�ضة الأمل للتجارة �ش.م.م 
يعلـن حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـــة رو�سة الأمل للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1044077 ، وفقا لتفـاق ال�سركـــاء 
 ، الغـيــر  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـة  متثيل  حــق  وحـده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/4م  املـــوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 387 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99359459

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

علي بن حممد بن عو�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فن التذوق �ش.م.م 
يعلـن علي بن حممد بن عو�ش العجمـي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة فـــن التــذوق �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1203720 ، وفقا لتفـاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
اأمام الغـيـــر ، وعلـــى  2018/6/11م ، وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

الر�ضيل - ولية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط
�ش.ب : 666 ر.ب : 111
هاتف رقم : 24446557

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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نا�ضر بن حممد بن را�ضد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برهان ال�ضرقية للتجارة �ش.م.م 
يعلـن نا�سر بن حممد بن را�سد القنوبي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة برهان ال�سرقية للتجارة 
وحـده  وللم�سفـــي   ، بالرقم 1076397  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 98881027

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

حميد بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احللول املنطقية للحا�ضب الآيل �ش.م.م 
اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة احللول املنطقية  يعلـن حميـــد بن حممـــد بن حمــد احلجــري 
للحا�سب الآيل �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1309270 ، وفقا 
لتفـاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/9/24م ، وللم�سفـــي وحـده حــق متثيل ال�سركـة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�ضقط

هاتف رقم : 95455111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامل لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ال�سامل لل�سفر وال�سياحة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1081528 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

املكتب االأهلي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي للهدايا والكماليات واالأعمال �ش.م.م
يعلن املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة البلو�سي للهدايا والكماليات 
والأعمال �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1162938 ، عــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإميان بنت نا�سر بن خلف النا�سرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العني للتجارة - ت�سامنية
تعلن اإميان بنت نا�سر بن خلف النا�سرية ب�سفـتهــا امل�سفـية ل�سركة اأ�سوار العني للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 7077807 ، عن انتهاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

نا�سر بن عامر بن علي اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار اجلبية للتجارة - ت�سامنية
يعلن نا�سر بن عامــر بن علــي اجل�سا�ســي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأ�ســـوار اجلبية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 7077343 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عو�ض بن �سعيد بن عبيد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العينني للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  العينني  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  الغافري  عبيد  بن  �سعيــد  بن  عو�ض  يعلـــن 
انتهـــــاء  عــن   ،  7043112 بالرقــــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن نا�سر بن ن�سري الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديوانية م�سقط احلديثة �ض.م.م
يعلن حممد بن نا�سر بن ن�سري الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ديوانية م�سقط احلديثة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1110281 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإ�سماعيل بن حممد بن �سليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفكار لتقنية املعلومات �ض.م.م
لتقنية  اأفكار  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  املعمري  �سليمان  بن  حممد  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
املعلومات �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1784196 ، عــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانونـــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنبار النفطية �ض.م.م

النفطية  اأنبار  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  املعمري  �سليمان  بن  حممد  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
اأعمــال  انتهـــاء  عــن   ، بالرقـــم 1148703  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ض.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عامر بن علي بن خلفان املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات اجلاهزة �ض.م.م
يعلن عامر بن علي بن خلفان املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اخلدمات اجلاهزة �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1723286 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممود بن مراد تنجي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمار املتحدة للتجارة - تو�سية
يعلن حممود بن مراد تنجي البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأبو عمار املتحدة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1141104 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن �سامل بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع تنعم للتجارة �ض.م.م 
يعلن علي بن �سامل بن �سعيد الدرعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ينابيع تنعم للتجارة �ض.م.م  ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 7070217 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن مرهون العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سامل وبدر بن �سيف العلوي للتجارة - ت�سامنية  

يعلن حممد بن �سامل بن مرهون العلوي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة حممد بن �سامل وبدر 
بن �سيف العلوي للتجارة - ت�سامنية   ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام  7057946 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن مبارك البادي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني ينقل للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  ينقل  ب�ساتني  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  البادي   مبارك  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 750348 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن حميد العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوقبة احلديثة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حميد العلوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريع الوقبة احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1010959 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيف بن را�سد بن �سيف ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف بن را�سد ال�سملي و�سريكه للتجارة �ض.م.م

ال�سملي  را�سد  �سيف بن  ل�سركـــة  امل�سفــي  ال�سملي ب�سفـته  �سيف  را�سد بن  �سيف بن  يعلن 
و�سريكه للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 7068549 ، عـــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سالح بن را�سد بن م�سلم املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الذيب و�سالح اأبناء را�سد بن م�سلم املعمري - ت�سامنية 

يعلن �سالح بن را�سد بن م�سلم املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الذيب و�سالح اأبناء را�سد 
بن م�سلم املعمري - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم 7009143 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سيف بن �سعيد بن ماجد املعمري 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماوراء اخلليج العاملية �ش.م.م
العاملية  ل�سركــة ماوراء اخلليج  امل�سفـــي  املعمري ب�سفـته  �سعيد بن ماجد  �سيف بن  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1109965 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سوين بن احلب�سي بن عبدان ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الفاو للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سوين بن احلب�سي بن عبدان ال�سعدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة جبال الفاو للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 3210545 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اآمنه بنت اأحمد بن علي العجمية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املو�سة الراقية لالأزياء - تو�سية
تعلن اآمنه بنت اأحمد بن علي العجمية ب�سفـتها امل�سفيـة ل�سركــة مركـــز املو�ســة الراقيــــة 
للأزياء - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1077856 ، عــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونــــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكـــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املندو�ش العربي الدولية للتجارة - تو�سية

تعلن اآمنه بنت اأحمد بن علي العجمية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركــة املندو�ش العربي الدولية 
عــن   ،  1102200 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - للتجارة 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونــــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكـــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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عبداللـه بن حممد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن حممد بن علي املعمري واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن حممد بن علي املعمري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة عبداللـه بن حممد بن 
علي املعمري واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام  3136612 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن حامد بن علي بن دروي�ض 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن حامد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن علـــي بن حامـــد بن علــي بن دروي�ض  ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة بن حامـــد للتجــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 3006549 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن خلف بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي اجلناه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن علـــي بن خلــف بن حممـــد املعمــري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــــة وادي اجلنــاه للتجـــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1009350 ، عــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدر بن علي بن �سعيد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج �سحار الوطنية �ض.م.م 
يعلن بدر بن علي بن �سعيد ال�سبلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مباهج �سحار الوطنية �ض.م.م  ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1067085 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حم�سن بن عامر بن �سعود اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهند العاملية - تو�سية
يعلن حم�سن بن عامر بن �سعـــود اجلابــري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــة اأبو مهنـــد العامليـــة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1039176 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة حمدان بن اأحمد بن 
الـتجــاري  اأمانـــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلة  حممد الفار�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــن   ،  3094987 بالرقــــم 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ربيع بن خمي�ض بن ربيع املريكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربيع واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن ربيع بن خمي�ض بن ربيـــع املريكـــي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــة ربيــــع واأولده للتجـــارة 
، عــن  اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 3195040  ، وامل�سجلــة لــدى  واملقاولت - تو�سية 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأجمد بن علي بن �سليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناقل املميز �ض.م.م
يعلن اأجمد بن علي بن �سليمان الكيومي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة الناقل املميز �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1145522 ، عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم الكوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ها�صم بن حممد الكوي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن اإبراهيـــــم بن حممـــد بن اإبراهيــــم الكـــوي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ها�ســم بن حممد 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلــة  الكوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــن   ,  1039566

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوؤلوؤة �صنعاء للتجارة واملقاوالت - �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم الكوي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة لوؤلوؤة �سنعاء للتجارة 
, عــن  بالرقــــم 1053041  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلــة  واملقاولت - �ش.م.م 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

نا�صر بن �صعيد بن خلفان العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة جنوم وادي عاهن للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن نا�ســر بن �سعيــد بن خلفـــان العي�سائــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة جنوم وادي عاهن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1103975 , 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صيف بن �صامل بن �صعيد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صيف بن �صامل بن �صعيد ال�صعيدي وولده للتجارة - تو�صية

يعلن �سيف بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سيف بن �سامل بن �سعيد 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , تو�سية   - للتجارة  وولده  ال�سعيدي 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام  3231895 , عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سامل بن عدمي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات عاهن للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  عاهن  طيبات  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  العي�سائي  عدمي  بن  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1043414 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف عاهن للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن عدمي العي�سائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة طيف عاهن للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــــل الـتجــــــاري بالرقـــــــم 1046939 ، عــن انتهـــــــاء 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع عاهن للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  عاهن  �سموع  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  العي�سائي  بن عدمي  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1050674 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة الرمي للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الرمي  دانة  ل�سركــة  امل�سفـــي  البلو�سي ب�سفـته  اأحمد  بن  �سعيد  �سامل بن  يعلن 
تو�سية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1269777 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اخليط الذهبي املميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن  عبداللـه بن حممد بن عبيد املقبايل ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة اخليط الذهبي املميز 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1156944 ، 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27(  عــن انتهـــاء 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن را�سد بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويت الذهبية للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن عبداللـه بن را�سد بن �سيف املعمري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة احلويت الذهبية للتجارة 
واملقــــاولت - تو�سيــــــة ، وامل�سجلــــــــة لــــــدى اأمانــــــــة ال�سجــــل الـتجـــــــاري بالرقــــــم 1073176 ، 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27(  عــن انتهـــاء 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن حممد بن �سعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن حممد و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن �سعيد الكثريي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة علي بن حممد و�سريكه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2074559 ، 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27(  عــن انتهـــاء 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن اأحمد بن �سعيد باخمالف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درر ظفار للتجارة واخلدمات �ض.م.م
يعلن خالــــد بن اأحمـــد بن �سعيــد باخمالـــف ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــــة درر ظفـــار للتجــــارة 
واخلدمات �ض.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 1011957 ، عــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سامل بن �سعيد بن �سرور النوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحلان الغبرياء للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سرور النوبي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة اأحلان الغبرياء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 2129418 ، عــن انتهاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سعود بن اأحمد بن �سعيد ال�سحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سفاف بحر العرب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

العرب  بحر  �سفاف  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سحري  �سعيد  بن  اأحمد  بن  م�سعود  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1031806 ، 
عــن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــة وفقا لأحكام املادة )27( من 

قانـون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليل بن �سعيد بن علي االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأجماد املعايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن خليل بن �سعيد بن علي الإ�سماعيلي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة اأجماد املعايل للتجارة 
اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1044019 ، عــن  واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى 
املــادة )27( مــن  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فهد بن حمود بن �سامل املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد م�سقط لالإعمار �ض.م.م
يعلن فهد بن حمود بن �سامل املالكي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة �سد م�سقط للإعمار �ض.م.م ، 
اأعمــال الت�سفيــة  ، عــن انتهاء  الـتجاري بالرقم 1090159  اأمانـة ال�سجـــل  وامل�سجلــة لــدى 
وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عزيز بن حممد بن خلفان احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج الغبرياء للتجارة واملقاوالت 
يعلن عزيز بن حممد بن خلفان احل�سني ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة بروج الغبرياء للتجارة 
واملقاولت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 6058612 ، عــن انتهاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن عامر بن حممد الدويكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اإبراء �ض.م.م
 ، اإبراء �ض.م.م  يعلن �سالــم بن عامــر بن حممــد الدويكي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة خط 
الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء  عن   ،  6076408 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن جمعة بن حممد املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم امل�سيبي للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية
يعلن حممد بن جمعة بن حممد املب�سلي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة جنوم امل�سيبي للم�ساريع 
الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1213163 ، عن انتهاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا لأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيخة بنت �سعيد بن حمد احلجرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلنني للخياطة والتطريز - ت�سامنية
تعلن �سيخة بنت �سعيـــد بن حمـــد احلجريـــة ب�سفـتهــا امل�سفـية ل�سركــــة احلنيــن للخياطــة 
والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 6057500 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونــــي لل�سركـــة وفقـــا لأحكـــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم الوطنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م 
يعلن مدين بن عو�ض بن فهد ال�سنفري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ن�سيم الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 2199424 ، عن انتهاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبل ال�شالم املتحدة للتجارة 
يعلن عبداحلميد بن عـو�ض بن فهــــد ال�سنفــري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــــة �سبـــل ال�ســــالم 
املتحدة للتجارة ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1120268 ، عن انتهــــاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبدال�شالم بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزهو املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلن عبدال�سالم بن عــــو�ض بن فهــد ال�سنفــري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة الزهـــو املتحدة 
 ، الـتجاري بالرقم 2211823  ال�سجـل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاوالت �ض.م.م 
عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عامر بن �شعيد بن �شامل حيطل العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريناد احلديثة للتجارة �ض.م.م 
يعلن عامر بن �سعيد بن �سامل حيطـــل العمـــري ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــــة ريناد احلديثة 
الـتجاري بالرقم 1221089 ، عن انتهاء  اأمانـــة ال�سجـل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة �ض.م.م 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شامل بن �شعيد بن �شرور النوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار العرب للخدمات العقارية �ض.م.م
يعلن �سالـــم بن �سعيـــد بن �ســـرور النوبـــي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة دار العـــرب للخدمــــات 
العقارية �ض.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 2161630 ، عن انتهاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار االأرقام للتجارة واال�شتثمار �ض.م.م

يعلن �سالـــم بن �سعيـــد بن �ســرور النوبـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــــة دار االأرقــــام للتجــــــارة 
عن   ،  1844229 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، �ض.م.م  واال�ستثمار 
املــادة )27( من  الأحكـــام  وفقـــا  لل�سركــــــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح العا�شمة �ض.م.م

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سرور النوبي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة �سروح العا�سمــة �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1014491 ، عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دالئل اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سرور النوبـي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة دالئـــل اخلليـــج للتجـــــارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1721151 ، عن 
املــادة )27( من  الأحكـــام  وفقـــا  لل�سركــــــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول اإرم الدولية �ض.م.م

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سرور النوبي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة �سهول اإرم الدولية �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1049094 ، عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

حممد بن �شعيد بن �شرور النوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء البادية للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �سرور النوبي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة �سماء الباديــة للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 2152223 ، عن انتهاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

دالل بنت �شعيد بن �شرور النوبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دالل و�شعيد النوبي للتجارة - تو�شية
تعلن دالل بنـت �سعيد بن �ســـرور النوبيـــة ب�سفـتهــا امل�سفـيـــة ل�سركـــــة دالل و�سعيد النوبي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1194256 ، عن انتهاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية

اأمل بنت �شامل بن عو�ض بيت باروت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهناء للخياطة والتطريز - ت�شامنية
تعلن اأمـــل بنت �سالـــم بن عو�ض بيت باروت ب�سفـتهــا امل�سفـية ل�سركــــة الهنـــاء للخياطـــــة 
والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 2230550 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونــــي لل�سركـــة وفقـــا الأحكـــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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هيثم بن علي بن عبا�ض العجمي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع واحة املغرب احلديثة �ض.م.م
يعلن هيثم بن علي بن عبــا�ض العجمــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريــــع واحـــــة املغــــرب 
احلديثة �ض.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1125533 ، عن انتهاء 
املــادة )27( من قانــون  القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غيداء الباطنة للتجارة - ت�شامنية
الباطنـــــة  غيـــداء  ل�سركــــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الفار�سي  اأحـمد بن حممد  بن  يعلن حمدان 
، عــن  الـتجــاري بالرقــم 3315134  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة - ت�سامنية 
املــادة )27( مـن  وفقـــا الأحكـــام  لل�سركــــــة  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد وحمدان اأبناء اأحمد الفار�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سعيد وحمدان اأبناء 
اأحمد الفار�سي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
وفقـــا  لل�سركــــــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء  عن   ،  3117723 بالرقــم 

الأحكـــام املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد بن مبارك الرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
مبارك  بن  �سعيد  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الفار�سي  حممد  بن  اأحمد  بن  حمدان  يعلن 
الرو�سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 
الأحكـــام  وفقـــا  لل�سركــــــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء  عن   ،  3131963

املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شامي بن �شيف بن حميد القري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شوء ال�شم�ض الذهبي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

الذهبي  ال�سم�ض  ل�سركـــة �سوء  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  القري  بن حميد  �سيف  بن  �سامي  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1071269 ، 
عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

ماجد بن علي بن عبداللـه احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة جوهرة العوينات املا�شية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن ماجد بن علي بن عبداللـه احلو�سنـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة جوهـــرة العوينــــات 
املا�سية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 
1120717 ، عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونـــي لل�سركــــــة وفقــــــا الأحكــــــــام 

املــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبا�ض بن علي بن مراد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد بن عبداللـه بن علي ال�شبلي للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبا�ض بن علي بن مراد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن عبداللـه بن علي 
ال�سبلي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 3307808 ، 
عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركــــــة وفقـــا الأحكـــام املــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن اإبراهيم بن اأحمد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة علي بن اإبراهيم بن اأحمد الربيكي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن اإبراهيم بن اأحمد الربيكي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة علي بن اإبراهيم بن اأحمد 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  الربيكي 
املادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمال  انتهاء  عن   ،  3186369

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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فهد بن علي بن �سامل العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع وادي عاهن الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلن فهد بن علي بن �سامل العي�سائي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع وادي عاهن الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1195526 ، عن انتهاء 
اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 
حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة حممد بن عبداللـه بن 
حمــــد املزروعــــي وولده للتجــــارة واملقاولت - تو�سيــــــة ، وامل�سجلــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل 
الـتجاري بالرقم 1070842 ، عن انتهاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكــيان القانونـي لل�سركــة 

وفــقا لأحكام املادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حم�سن بن ح�سن بن رم�سان الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدليل التقني �ش.م.م
يعلن حم�سن بن ح�سن بن رم�سان الرئي�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة الدليل التقني �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1082058 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكــيان القانونـي لل�سركــة وفــقا لأحكام املادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن �سيف الزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن فدى للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن �سيف الزيدي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركــة جنائن فدى للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 8051062 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
ال�سركات  قانــون  مــن   )27( املادة  لأحكام  وفــقا  لل�سركــة  القانونـي  الكــيان  وزوال  الت�سفيـــة 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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علي بن حممد بن عو�ض العجمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرقية ل�صيانة وترميم املباين �ض.م.م

يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة ال�سرقية ل�سيانة وترميم 

انتهــاء  عــن   ،  1149678 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، �ض.م.م  املباين 

قانــون  مــن   )27( املادة  لأحكام  وفــقا  لل�سركــة  القانونـي  الكــيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرقية لل�صناعات احلديدية �ض.م.م

يعلن علــــي بن حممـــد بن عو�ض العجمــي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــــة ال�سرقيـــة لل�سناعـــــات 

احلديدية �ض.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1145634 ، عــن انتهــاء 

قانــون  مــن   )27( املادة  لأحكام  وفــقا  لل�سركــة  القانونـي  الكــيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجمع ال�صناعي �ض.م.م

يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة املجمع ال�سناعي �ض.م.م ، 

وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1087998 ، عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفيــة 

وزوال الكــيان القانونـي لل�سركــة وفــقا لأحكام املادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي
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خالد بن �صامل بن نا�صر الغريبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ه�صبة عربي للتجارة - ت�صامنية
يعلن خالد بن �سامل بن نا�سر الغريبي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركة ه�سبة عربي للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ،  7064497 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لـــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
قانــون  مــن   )27( املادة  لأحكام  وفــقا  لل�سركــة  القانونـي  الكــيان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حارب بن �صعيد بن �صليم الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حارب بن �صعيد بن �صليم الهنائي واأخيه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حارب بن �سعيد بن �سليم الهنائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة حارب بن �سعيد بن �سليم 
اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــم  الهنائي واأخيه للتجارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـدى 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام  7032889 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

يو�صف بن علي بن �صلطان الكلباين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط امل�صرات احلديثة �ض.م.م
امل�سرات احلديثة  يعلن يو�سف بن علي بن �سلطان الكلباين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة خط 
اأعمــال  انتهـــاء  عــن   ، بالرقم 1078069  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ض.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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