
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1276(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإ�ســـدار تعديــــالت علـــى بعـــ�ض اأحكــــام  قانـــون  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/2 
ال�سجـــون .

بالت�سديـــق علــى تعديـــل اتفاقيــة الق�ســاء على  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/3 
جميـع اأ�سكال التمييز �سد املــراأة و�سحــب بع�ض 

حتفظات ال�سلطنة عليها .
بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تكملة اجلزء  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/4 
املتبقي من م�سار �سارع اجلائز )�سارع النخيل( 

مبنطقة غيل ال�سبول بولية �سحار .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي       
�ســادر فـــي 2018/12/20 ب�ساأن ر�سوم الع�سويـــة  قـــــــــرار ديوانــــــــــي رقـــــــــــم 2018/20 
وتاأجري املرافـق مبجمع ال�سلطان قابو�ض ال�سبابي 

للثقافة والرتفـيه ب�ساللـة .
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                وزارة الداخليـــــة

�سادر فـي 2019/1/6 بتحديـد موعـد بـدء وانتهـاء  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــــــم 2019/3 

تقديـم طلبـات الرت�سـح لنتخابات اأع�سـاء جمل�ض 

ال�سـورى للفرتة التا�سعة وموعـد �سحبهـا .

                                             وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

�ســــادر فــــــي 2019/1/3 برفـــــع حظـــــر ا�ستيـــــراد  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2019/2 

احليوانـات احليـة عـن جمهوريـة جنـوب اأفريقيـا .

                                              الهيئـة العامـــة حلمايــة امل�ستهـــلك

تـــــداول  ب�ســاأن حظـــــر   2019/1/1 فــــــي  �ســــــــادر  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/2 

املالبـ�ض الع�سكريـة اأو ال�سبيهـة بهـا وملحقاتهـا .

�ســــــــــادر فــــــي 2019/1/7 بـــ�سـاأن حـظــــــر عــــر�ض  قــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/10 

املنـــازل  فـــي  تقديــــم اخلدمـــات  اأو  ال�سلـــــع  بيـــع 

والوحـدات ال�سكنيـة .

                                                        الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

�ســــــــــادر فــــــي 2019/1/3 بتعديــل بعــ�ض اأحكــام  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/4 

العمانيـــــة  بالهيئـــــة  املوظفــــني  �ســــوؤون  لئحـــــة 

لالعتمـاد الأكادميـي .

                                        هيئــــــة تنظيـــــم الت�ســـــالت

�ســــــــــادر فــــــي 2018/12/30 بتعديل بع�ض اأحكام  قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/127 

لئحة النفاذ والربط البيني .



اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولة .

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحــة .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعــالن عــن بـــدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركـــــة نا�ســــر بـــن حممــــد وخليفـــة بـــن اأحمــــد 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امللتقى الذهبي التجارية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار التكامل التجارية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وحممد املقبايل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوثبة لتنظيم املعار�ض - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لالأوراق املالية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة العربية خلدمات النفط والغاز �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبايات الزين - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البطحاء للرخام واجلرانيت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع احلوراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمال امل�سرق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل مزون للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآبار لإنتاج النفط والغاز �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز النور�ض لإ�سالح وغ�سيل ال�سيارات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الريان ال�ساطعة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهم اجلزيرة التجارية - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة مزون �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الف�ساء للت�سميم �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الأخ�سر حللول املناظر الطبيعية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا اجلازر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأركان الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد ووليد امل�سايخي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة احلمراء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون للنقل الربي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأيوب الربعاين للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن الرهام للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوتد املا�سي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اأبناء عامر بن �سامل بنو  اإبراهيم ويعقوب  اأعمال الت�سفـية ل�سركة  اإعالن عن بدء 
�سيبان - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع ال�سخمة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم العوابي الرائدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليمني للتقنية والو�سائط �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي جمان الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل املا�سية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النقاط الثالث للدعاية والإعالن �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سطول امللكي للخدمات العامة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرت للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الد�سر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بلد العروبة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط التقنية لالإلكرتونيات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو بكر ال�سيابي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان لالأزياء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الريان لل�سرق الأو�سط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبطال الغد للم�ساريع التجارية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات اأنابيب النفط والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزنبقة املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرى �سحار للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيـــــة ل�سركــــة م�ساريــــع بيـــــا�ض اليا�سمــــــني املميــــــــزة 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمــال الت�سفـية ل�سركـــة بــــدر بن خلفان بن علي املقبالـــي و�سريكــــه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رفيدة العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا الأربع العاملية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للتكنولوجيا احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العو�سي الذهبية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سويات النبع - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الأهلية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفائ�ض العاملية املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن �سعيد بن حماد الرا�سدي للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عنود الربميي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدعائم ملقاولت البناء - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع �ساحك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الدكيك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع قرنة للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الغبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني الغبي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الربجميات - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الذهبية للتنمية ال�سياحية وال�سيافة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن واأنور للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سل املرجان �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد لالإن�ساءات العمرانية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البواين املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالك ال�سرق الأو�سط للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزرعة النزاري - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليال �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلنار العا�سمة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة رمال اخلو�ض للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الفندر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حممد بن �سالح العامري و�سركاه 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق قريات للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الريان املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع الهند�سي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة البلد للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البنية املتكاملة - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سالح بن را�سد الكندي و�سريكه  اإعالن عن بدء 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن حبيب بن �سعيد ال�سق�سي واأولده 
للتجارة - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سم�ض خلدمات اللوج�ستية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الداخلية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربعاين ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل �سافع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم النيل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض البنف�سج املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
ال�سعدي وولده  نا�سر  �سعيد بن  �سامل بن  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون البادية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدعون العرب الوطنية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سوحمان للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق املودة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سحم للتجارة - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يون�ض ال�سيزاوي واأولده للتجارة  اإعالن عن بدء 
واملقاولت - تو�سية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي واإخوانه  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سامل بن عبداللـه اآل عبدال�سالم 

و�سريكه للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�ستاء املميزة للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عــــن بدء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة اأبـــو طــــارق البلو�ســـي وولــــده للتجــــارة 
واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو في�سل ال�سعيدي العاملية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن علي بن نا�سر اخلالدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الفلج للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جمان املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإدارة الإجابية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�ستك�سف ال�ساملة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح و�سلطان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الأحمر الوطنية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انفوي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العريق للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور النعمان للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي واحلارثي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعيم الظاهرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطــــئ �ســـور ملقـــاولت البنــــاء واخلدمــــات 
العقارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الإبداع للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة كحل التجارية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكعبي واملقبايل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور الربميي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنبع احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلارح احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل الوادي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة العيد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع الرائق �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد نا�سر �سامل الوهيبي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار الذهبي احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور حواء للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعايل لالإعمار - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للم�ساريع الرائدة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجماء املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرهوبي احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلويلية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلل للخدمات الكهربائية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار م�سلمات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق جمان الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زايد بن حميد بن حمد ال�سحي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل م�سقط �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الدقم ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الفلجات للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوافـي لالألعاب الت�سلية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل جعالن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حوراء امل�سايخي للتجارة - تو�سية .
الكمياين  حممد  بن  �سعيد  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة الذهبية الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم بن ظاهر و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال وادي كلبوه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عـــن انتهــــاء اأعمـــــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة جمعــــة الكنــــــدي و�سعيــــد املنــــــذري 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك للم�ساريع التجارية �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة جا�ســـم بن حممـــد بــن �سعيـــد العلــــوي 

و�سركاه - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يعقوب الغيالين وولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العقر الذهبية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوج الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الفجر �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد بن مبارك النجا�سي للتجارة - ت�سامنية .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرميي املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدوحة العربية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتياز الأهلية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارة ال�سبارة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براعم ب�سياء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن �سعيد و�سامل بن �سالم العبيداين 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر وادي احليملي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل املدينة الزرقاء �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإكليل املجد للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وائل و�سيف للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهـــــاء اأعمـــــال الت�سفـيــــة ل�سركـــة حممـــد بـــن �سالـــح املعنـــي للتجــــارة 

واخلدمات - تو�سية .

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

الهاليل  خلفان  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكه - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي بركاء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق املعادن للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سمال الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بركاء احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بركاء ال�ساملة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم البيل�سان املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدا�سية لل�سرياميك �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح الرحيل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكام ال�ساملة �ض.م.م .

واأولده للتجـــــارة  الرواحــــي  الت�سفـيــــة ل�سركــــة ح�ســـن  اأعمال  انتهــــاء  عــــن  اإعـــالن 

واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي بن حامد العربي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

العربي وولده  ل�سركة خالد بن علي بن حامد  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - تو�سية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سالن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون الربونزي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املليار الوطنية - تو�سية .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة عربي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن ب�سري وب�سري بن �سعيد الزيدي 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني ال�سوارخ للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهــاء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــة خ�سيـــب بن خدوم بن النوبـــي ال�سعــدي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـــــن انتهـــــاء اأعمـــــال الت�سفـيـــــة ل�سركــــــة نا�ســـــر بـــن �سالــــم وولــــده للتجــــــارة 

واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة نا�ســـر بن �سامل بن عبداللـــه املعمـــري 

واأولده للتجارة - تو�سية .

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

اإعالن عن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركة نا�ســـر بــن �سالــم بن عبداللـه اخلالـــدي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد الباطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل �سحار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�سول الباطنة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعــالن عن انتهــاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح وعبداللـه اأبناء خميـ�ض بــن حممــــد 

الزعابي - ت�سامنية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/2

باإ�سدار تعديالت على بع�ض اأحكام  قانون ال�سجون

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون ال�سجون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/48 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون ال�سجون امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 30 من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ

املـوافــــق :   7  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

تعديـــالت 

علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون ال�سجـون

ي�ساف اإلى الف�سل الأول من قانون ال�سجون امل�سار اإليه ، مادة جديدة برقم )10 مكررا( ، 

يكون ن�سها الآتي : 

املــادة ) 10 مكررا (

املتعلقة  واملنازعات  واإدارتها  ال�سجون  تنظيــم  م�سائــل  فــي  بالنظــر  املحاكم  تختــ�ض  ل   "

بذلك " . 
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/3

بالت�سديق على تعديل اتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة و�سحب بع�ض تحفظات ال�سلطنة عليها

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة املعتمدة بقرار اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة رقم 180/24 املوؤرخ فـي 18 دي�سمرب 1979م ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/42 باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى اتفاقية 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ،

وعلى قرار الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ســاء علــى جميــع اأ�سكـــال التمييـــز �ســد املــراأة 

فـي اجتماعهـــا الثامـــن املنعــقد بتاريخ 22 من مايو 1995م ب�ساأن تعديل الفقرة 1 من املادة 20 

من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ،

وعلى قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحــدة فــي جل�ستــها العامــة رقـــم 99 املنعقــدة بتاريـــخ 

22 مـــن دي�سمرب 1995م باملوافقة علـى تعديــــل الفقـــرة 1 مـــن املــادة 20 مــن اتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى 
الت�سديق على تعديل الفقرة )1( من املادة )20( من التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة 

الواردة فـي قرار الدول الأطراف ، املرفق .
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املــادة الثانيــــة 

ي�سحب حتفظ ال�سلطنة على الفقرة )4( من املادة )15( من التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثالـثــــة 

على جهات الخت�سا�ص اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ حكم املادتني ال�سابقتني .

املــادة الرابعـــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 30 من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ

املـوافــــق :   7  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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�تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة
اجتماع الدول االأطراف فـي اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة االجتماع 

الثامن .
نيويورك ، 22 اأيار / مايو 1995م

تقرير �لدول �لأطر�ف
للدول  الثامن  االجتماع  باملراأة  املعني  الرابع  العاملي  للموؤمتر  العام  االأمني  افتتح   -  1
االأطــــراف املعقــــود فـــي 22 اأيــار / مايــــو 1995م . وانتخـــب االجتمــاع ال�سيـــــد اإبراهيـــــم 
اأ. غمباري )نيجرييا ( رئي�سا لالجتماع ، وانتخب كذلك اأربعة نواب للرئي�س )�سور ينام ، 
وكندا ، وليتوانيا ، واليابان ( . واأقر االجتماع جدول االأعمال املوؤقت الوارد فـي الوثيقة 

. CEDAW/SP/1995/1
2 - وناقــــ�س االجتمــاع مقـــرر اجلمعيـــة العامــة 448/49 املــوؤرخ 23 كانــون االأول/دي�سمبــر 
الق�سـاء  اتفاقيـة  املــادة )20( مـن  الفقرة )1( من  النظر فـي تنقيح   " 1994م واملعنون 

علـى جميـع اأ�سكال التمييز �سد املراأة " ، والذي قامت فيه اجلمعيـة العامة مبـا يلـي :

" ... بنـاء علــى تو�سيــة اللجنــة الثالثــة )1( ، اإن حكومــات اي�سلنــدا والدمنـــارك وال�سويــد 
وفنلندا قد قدمت طلبا مكتوبا)2( لتنقيح الفقرة )1( من املــادة )20( من اتفاقية 
الق�ســــاء علــى جمـيـــع اأ�سكــــال التمييــــز �ســــد املــــراأة)3(، باال�ستعا�ســـة عـــن عبــــارة 

   " جتتمــع اللجنـــة فـــي العــادة لفتــرة ال تزيــد علــى اأ�سبوعـــني �سنويـــا لـ ... " عبـــارة

اأن املــادة )26( مـــن  " . وقــــــد الحظــــــت  " جتتمع اللجنـــة �سنويـــا الفتـــرة الالزمـــة     
 ، لزمـــت  اإن   ، اأن تقرر ما يتخذ من خطوات  العامة  االتفاقيــــة جتيــز للجمعيـة 

فيمـــا يتعلـــق بذلك الطلب ، قررت : 
" اأ - دعــــــوة الـــــدول االأطــــــراف فـــــي االتفاقيـــــــة اإلـــى النظـــر فـــي طلــــــب تنقيـــــح 

الفقرة )1( من املــادة )20( فـي اجتماع يعقد فـي عـام 1995م .
ودعــــــــــوة الـــــــــدول االأطــــــــــراف اإلـــــى ق�ســــــــر نطــــــاق اأي تنقيــــــح لالتفاقيـــــــة  ب - 

علــــى الفقــــرة )1( مــن املــادة )20( منهــــا " .
3 - وا�ستجابة للتو�سية العامة )22( ، التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز 
�ســد املــراأة فــي دورتهــا الرابعــة ع�ســرة ، والتي اأو�ســت فيهــا باأن يتلقى اجتماع الدول 
االأطــراف تقريــرا �سفويــا من رئي�ســة اللجنـة ب�ســاأن ال�سعوبات التي ت�سادفها اللجنة 
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اأدلت به رئي�سة  اإلى بيان   ، ا�ستثنائي  اأ�سا�س  ، على  ا�ستمع االجتماع   ، اأداء مهامها  فـي 
اللجنة ال�سيدة ايفانكا كورتي ) اإيطاليا ( .

4 - وعر�ست فنلندا م�سروع قــرار ب�ســـاأن " التعديـــــل املقتـــرح للفقـــرة )1( مــــن املــادة )20( 
الوثيقـــة  فــــي  الـــوارد   " املـــراأة  �ســد  التمييـــز  اأ�سكــــال  جميــــع  علـى  الق�ســاء  اتفاقيــة  من 
اإ�سرائيل ، ايرلندا ،          اأملانيـــا ، ا�سبانيـا ،  CEDAW/SP/1995/L.1 نيابـة عـــن : ا�سرتاليا ، 

اي�سلندا ، اإيطاليــــــا ، الربتغـــال ، بولنـــــدا ، تركيـــا ، جمهوريـــة كوريـــا ، جمهوريـــة تنزانيـا 
املتحدة ، الدمنـارك ، رومانيا ، زامبيـــــا ، �سلوفينيــا ، ال�سويـــد ، غانـــا ، فرن�ســـا ، فنلنــدا ، كنـــدا ،

     كو�ستاريكـــــا ، التفيـا ، مالطة ، ناميبيا ، الرنويـــج ، نيكــاراغـوا ، هولندا ، وان�سم اإليهــا فيما 
بعد اأثيوبيا ، اأرمينيا ، ا�ستونيـــا ، بلغاريـا ، بنغالديـــ�س ، بوركينا فا�سو ، تون�س ، اجلمهورية 
 ، ، كينيا  ، كولومبيـــــا  الكاميـــــرون   ، ، الفلبني  ال�سنغـال   ، ، �ساموا  ، زمبابوي  الدومينيكيـة 
ليتوانيا ، مدغ�سقر ، نيجرييـــا ، نيوزيلنـــدا ، هنغاريا ، اليابـــان . وفيما يلي ن�س م�سروع 

القرار :
" اإن الدول االأطراف فـي اتفاقية الق�ساء عـلى جميـع اأ�سكــال التمييــز �ســد املــراأة ،
دي�سمرب  االأول/  كانون   23 املوؤرخ   164/49 العامة  اجلمعية  قرار  اإلى  ت�سري  اإذ 

1994م ، املتعلق باتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ، 
االتفاقيـــة  مــن   )20( املــادة  من   )1( الفقرة  تنقيح  باقرتاح  علما  حتيط  واإذ 
على  تزيــد  ال  لفتـــرة  العــــادة  فــي  اللجنــة  جتتمــع   " عــبارة  عــن  باال�ستعا�ســة 
" املقــدم من  " جتتمع اللجنة �سنويا الفرتة الالزمــة  اأ�سبوعــني �سنويــا" عبــارة 
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج ، وفقا للمادة )26( من االتفاقية ،

كانـــون   23 املــوؤرخ   488/49 العامــة  اجلمعية  مبقــرر  اأي�ســا  علما  حتيــط  واإذ 
 )26( للمادة  وفقا   ، العامة  اجلمعية  فيــه  طلـبت  الذي  1994م  االأول/دي�سمرب 
فـــي  اجلــاري  االجتمـــاع  خالل  تنظر  اأن  االأطــراف  الــدول  من   ، االتفاقية  من 
التعديــــل املقتــــرح ،  واأن تق�سر نطاق اأي تنقيح لالتفاقية على الفقرة )1( من 

املــادة )20( ،
املعنيــــة  اللجنـــة  اإ�سهــــام  وكذلك   ، االتفاقيـــة  اأهميـــــة  جديــــد  مــــن  توؤكــــد  واإذ 
بالق�ســــاء على التمييز �سد املراأة فـي اجلهود التي تبذلها االأمم املتحدة للق�ساء 

على التمييز �سد املراأة ،
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املراأة  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  اللجنة  عمل  عبء  تزايد  تالحظ  واإذ 
التي  ال�سنوية  الدورة  واأن   ، االتفاقية  فـي  االأطراف  الدول  عدد  ازدياد  ب�سبب 
تعقدها اللجنة هي اأق�سر دورة �سنوية تعقدها اأي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق 

االإن�سان ،
واإذ ت�سيـــر اإلــــى التو�سيـــــة )22( التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة املعنيــــة بالق�ســــاء على 

التمييز �سد املراأة فـي دورتها الرابعة ع�سرة ب�ساأن مدة اجتماع اللجنة ،
واقتناعـا منها باحلاجـة اإلى اتخاذ تدابري متكن اللجنة من النظـر فـي التقاريــر 
التي تقدمهـا الدول االأطـــراف والوفــــــاء بجميـــع م�سوؤولياتهــــــا مبوجب املعاهــــدة 

بدقــــــة وفـي االآجال املحددة ،
واقتناعا منها اأي�سا باأن اإتاحة الوقت الكافـي الجتماعات اللجنة املعنية بالق�ساء 
علـى التمييـز �سد املــراأة عامـل حيــوي فـــي كفالــة ا�ستمــرار فعالية اأعمـــال اللجنــة 

فـي ال�سنوات املقبلة ، 
تقـــرر اال�ستعا�ســـة فــــي الفقــرة )1( مــن املـــادة )20( مــن اتفاقيـــة الق�ســـاء   - 1  
على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة عن عبارة "جتتمع اللجنة فـي العادة 

لفرتة ال تزيد على اأ�سبوعني �سنويا " عبارة "جتتمع اللجنة �سنويا" ، 
تو�ســي بــاأن تعتمــد اجلمعية العامــة هــذا التعديل فـي دورتها اخلم�سني ،  -  2 

العامــــة  اجلمعيـــــة  عليــــــه  توافــــق  عندمـــا  التعديـــل  نفـــاذ  يبـــداأ  اأن  تقـــرر   - 3  
ويقبلــه  ثلثا الدول االأطراف باإ�سعار االأمني العام وديع االتفاقية" . 

الـــــدول امل�ساركـــــة فـي تقديــم  اأن  الــــــدول االأطــــــراف بعـــد ذلــك  5 - واأبلــغ ممثـــل فنلنـــدا 
اأجــل  اإيجـــاد حـــل و�ســط ومــن  فــي  الرغــبة  ، انطالقـــا من  القـــرار م�ستعـــدة  م�سروع 
التو�سل اإلى توافق فـي االآراء ، للموافقة على تعديل مقدم من اليابان على الفقرة )1( 
تعـــدل مبوجبــــه   ،  )CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1( القــــرار مــن منطــوق م�ســـروع 

الفقــرة )1( من املـادة )20( كما يلي :
" جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة )18( من هذه 

االتفاقيــة ، وحتــدد مــدة اجتمــاعات اللجنــة فـي اجتماع للدول االأطراف فـي هذه 
االتفاقية ، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة ".
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6 - واقرتح ممثل فنلندا اأي�سا اأن ت�ساف فـي الفقرة ال�سابعة من ديباجة م�سروع القرار 

العبارة التالية " وفقا لواليتها " بعد لفظة "اللجنة ".

7 - وبعد اإجراء مزيد من النقا�س ، تقــرر تعديــل الفقرتــني )2و3( مـــن منطـــوق م�ســـروع 

القرار بحيث ي�سبح ن�سهما كما يلي :

" 2 - تو�سـي باأن حتيـــط اجلمعية العامة علما ، فـي دورتها اخلم�سني ، بهذا التعديل 

مع املوافقة عليه ،

3 - تقرر اأن يبداأ نفاذ التعديل بعد اأن تنظر فيه اجلمعية العامة ويقبله ثلثا الدول 

االأطراف باإ�سعار االأمني العام ، وديع االتفاقية ".

   CEDAW/SP/1995/L.1 8 - واعتمد االجتماع م�سروع القــرار الــــوارد فــــي الوثيقتــني

      و CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1 ب�سيغته املنقحة �سفويا )انظر املرفق( .

9 - واأدلى ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية ببيان بعد اعتماد 

م�سروع القرار .

10 - واعتمد االجتماع هذا التقرير . 

�حلو��ضــي 
A/49/607 - 1 ، الفقرة 38 .

.  A / C.3/49 /26 - 2

3 - قرار اجلمعية العامة 180/34 ، املرفق . 
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�ملرفـــق
�لتعديل �ملقرتح للفقـــرة )1( من �ملــادة )20( 

من �تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة 
اإن الــدول االأطــــراف فـــي اتفاقية الق�ساء على جميـع اأ�سكـال التمييـــز �ســـد املـــراأة ، 

- اإذ ت�سري اإلى قرار اجلمعية العامة 164/49 املوؤرخ 23 كانون االأول/دي�سمرب 1994م ، 
واملتعلق باتفاقية الق�ســاء علـى جميــع اأ�سكال التمييز �ســد املــراأة ، 

االتفاقيــة  مــن   )20( املــادة  مــن   )1( الفقرة  تنقيــح  باقتــراح  علمــا  حتيــط  واإذ   -
على  تزيــد  ال  لفتــرة  العــادة  فـــي  اللجنـــة  "جتتمع  عبــــارة  عــــن  باال�ستعا�سة 
من  املقـــدم  الالزمــة"  الفتـــرة  �سنويـــا  اللجنــة  "جتتمع  عبارة  �سنويا"  اأ�سبوعني 
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج ، وفقا للمادة )26( من االتفاقية ، 
االأول/ كانون   23 املوؤرخ   488/49 العامة  اجلمعية  مبقرر  اأي�سا  علما  حتيط  واإذ   -
دي�سمرب 1994م الـــذي طلبت فيـــه اجلمعيـة العامة ، وفقا للمادة )26( من االتفاقية ،
   من الدول االأطــراف اأن تنظــــر خــــــالل االجتمــــاع اجلــــاري فـي التعديـــــل املقتــرح ، 

واأن تق�ســر نطـــاق اأي تنقيــــح لالتفاقية على الفقرة )1( من املــادة )20( ، 
- واإذ توؤكد من جديد اأهمية االتفاقية ، وكذلك اإ�سهام اللجنة املعنية بالق�ساء على 
التمييز  للق�ساء على  املتحدة  االأمم  تبذلها  التي  فـي اجلهود  املراأة  التمييز �سد 

�سد املراأة ، 
- واإذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة ب�سبب 
التي تعقدها  ال�سنوية  ، واأن الدورة  ازدياد عدد الدول االأطراف فـي االتفاقية 

اللجنة هي اأق�سر دورة �سنوية تعقدها اأي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق االإن�سان ، 
- واإذ ت�سري اإلى التو�سية )22( التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز 

�سد املراأة فـي دورتها الرابعة ع�سرة ، ب�ساأن مدة اجتماع اللجنة ، 
- واقتناعــــا منهـــا باحلاجــة اإلـــى اتخـــاذ تدابيــر متكـــن اللجنــــة ، وفقـــا لواليتهـــا ، 
مــن النظر فـي التقارير التي تقدمها الدول االأطراف والوفاء بجميع م�سوؤولياتها 

مبوجب املعاهدة بدقة وفـي االآجال املحددة ، 
- واقتناعـــا منهـــا اأيــ�سا بـــاأن اإتاحـــة الوقـــت الكافــــي الجتماعــــات اللجنــة املعنيـــة 
بالق�ســـاء على التمييز �سد املراأة عامل حيوي فـي كفالة ا�ستمــرار فعالية اأعمال 

اللجنة فـي ال�سنوات املقبلة ، 
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1 - تقرر اال�ستعا�سة عن الفقرة )1( من املــادة )20( من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة بالن�س التايل :

     "جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة )18( من هذه 

االتفاقية . وحتدد مدة اجتماعات اللجنة فـي اجتماع للدول االأطراف فـي هذه 

االتفاقية ، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة"،

2 - تو�سي باأن تعتمد اجلمعية العامة ، فـي دورتها اخلم�سني ، هذا التعديل ،

الدول  ثلثا  ويقبله  العامة  توافق عليه اجلمعية  التعديل عندما  نفاذ  يبداأ  باأن  تقرر   -  3

االأطراف باإ�سعار االأمني العام وديع االتفاقية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/4
بتقرير �سفة المنفعة العامة لم�سروع تكملة الجزء المتبقي 

من م�سار �سارع الجائز )�سارع النخيل( بمنطقة غيل ال�سبول بوالية �سحار

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى 
يعترب م�سروع تكملة اجلزء املتبقي من م�سار �سارع اجلائز )�سارع النخيل( مبنطقة غيل 
ال�سبول بولية �سحار من نهاية اجلزء القائم من ال�سارع وحتى دوار غيل ال�سبول - املحدد 

فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

العقارات والأرا�سي الالزمة  املبا�سر على  التنفـيذ  املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريق  للجهـــات 
 ، العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  مـــن من�ســـاآت طبقــــا لأحكـام  ومــا عليهـــا   ، للم�ســـروع 

امل�سار اإليه .
املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 30 من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق :   7  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مذكــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة

مل�سروع تكملة اجلزء املتبقي من م�سار �سارع اجلائز )�سارع النخيل(

مبنطقة غيل ال�سبول بوالية �سحار من نهاية اجلزء القائم وحتى دوار غيل ال�سبول

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  ال�سامية ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة  الأوامر  من منطلق 
املعظم - حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء �سبكة من الطرق وال�سوارع احلديثة خلدمة جميع 
اأوجه الن�شاط فـي ال�شلطنة ، وملا كان �شارع اجلائز - �شـــارع النخيـــل - من ال�شوارع التي 
ت�سكل �سريانا حيويا لربط املناطق ال�سكنية والزراعية مع بع�سها ، ونقطة ات�سال مهمة ، 
اإذ يربط مناطق ال�سبارة والهمبار وغيل ال�سبول ، والذي ميتد بطول )2.5( كيلو مرتين 

ون�سف تقريبا من دوار ال�سبارة ، وحتى دوار غيل ال�سبول بولية �سحار .
ونظرا للنمو العمراين الذي �سهدته ولية �سحار خالل العقد املا�سي وزيادة احلركة املرورية 
اللتفافـية  الطرق  مب�سارات  مروري  ازدحام  اإلى  اأدى  والذي   ، بالولية  ملحوظ  ب�سكل 
البديلة ، الأمر الذي قامت من خالله بلدية �سحار فـي عام 2011م باقرتاح تنفـيذ م�سروع 
�سارع اجلائز )�سارع النخيل( بطول اإجمايل بلغ )2.5( كيلو مرتين ون�سف تقريبا ، اإل اأنه 
قد نتج عن ذلك تاأثر عدد من ممتلكات املواطنني التي اعرت�ست امل�سار املقرتح ، وبعر�س 
)13( ثالثة ع�سر مرتا ، بالإ�سافة اإلى )1( مرت واحد من كل جانب كاإحرامات ، مما يتطلب 

نزع امللكية للمنفعة العامة . 
ويحقق هذا امل�سروع الأهداف الآتيــة :

- تكملة اجلزء املتبقي من امل�سروع .

- توفـيــــر بديـــل منا�ســـب لت�سهيــل حركــة املــرور باملنطقــة امل�ستهدفة ، وربط الطرق 
القائمة مع بع�سها بع�سا عن طريق ا�ستكمال هذا ال�سارع ، وذلك بني �سارع ال�ساطئ ، 

و�سارع الب�ستان .

لنطاقات  ا�ستعمالها  تغييــر  تـــم  التــي  الزراعية  للنطاقات  منا�سبة  مداخل  اإيجـاد   -
، وربطهــا باملخططات والتجمعات  ال�ســارع  ، والواقعــة علـــى جانبي هذا  ح�سرية 

ال�سكانية القائمة ) مناطق الهمبار ، غيل ال�سبول ، ال�سويحرة ( .
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الفنيــة  ، واملوا�سفــات  العلميــة  اأحدث الأ�ساليــب  امل�سروع - الذي �سمم على  كما يت�سمن 

املعمول بها فـي اإن�ساء الطرق احلديثة بال�سلطنة - الآتي :

- اإن�ساء عبارات �سندوقية ت�ستوعب ت�سريف مياه الأمطار .

- تزويد الطريق بالإنارة وكافة متطلبات ال�سالمة املرورية  عليه ، ومن ذلك  احلواجز 

املعدنية ، واللوائح الإر�سادية ، والتحذيرية ، والدهانات ، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء نظام 

ت�سريف �سطحي للطريق مع قنوات لت�سريف مياه الأمطار .

- اإن�ساء م�سار فردي  بعــر�س )9( ت�سعــة اأمتــار ، وعلى جانبيه م�سار ملمار�سة ريا�سة 

امل�سي بعر�س )2( مرتين ، واآخر ملمار�سة ريا�سة ركوب الدراجات الهوائية بعر�س 

)2( مرتين ، بالإ�سافة اإلى )2( مرتين كاإحرامات لل�سارع بواقع )1( مرت واحد 

من كل جانب .

وحيث اإن تنفـيذ هــذا  امل�ســروع  يتطلـب نـزع ملكية العقارات والأرا�سي املتاأثرة به ، وتعوي�س 

اأ�سحابها وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزير ديوان البالط ال�سلطاين
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قرار ديواين

 رقم 2018/20
ب�ض�أن ر�ضـــوم الع�ضويــة وت�أجري املرافـق

مبجمع ال�ضلط�ن ق�بو�س ال�ضب�بي للثقافة والرتفـيه ب�ساللـة

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 , 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2012/52 باإن�ساء مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم 

واإ�سدار نظامه  ,
واإلى التوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظــم - حفظه اللـه ورعاه - 
واإحلاقــه مبركــز   , والرتفـيــه ب�ساللــة  للثقافة  ال�سبابي  قابو�س  ال�سلطان  باإن�ساء جممع 

ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم , وحتديد م�ستواه التنظيمي , 
واإلى موافقة وزارة املالية ,  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,
تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى 
حتــدد ر�ســوم الع�سويــة مبجمــع ال�سلطــان قابـو�س ال�سبابـي للثقافـة والرتفـيـه ب�ساللـة , 

وفقا للملحقني رقمي )1 , 2( املرفقني .
املــادة الثانيــــة

حتدد ر�سوم تاأجري املرافق مبجمع ال�سلطان قابو�س ال�سبابي للثقافة والرتفـيه ب�ساللة , 
وفقا للملحق رقم )3( املرفق .  

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

�ضــدر فـي : 12 من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق : 20 من دي�ســمبــــــــر 2018م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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امللحــق رقــم ) 1 (

ر�ضــوم الع�ضويــة ال�ضنويــة

البيــــانالع�ضوية ال�ضنويةم
الر�ضوم 

بالريال العم�ين

ع�سوية فردية1
للفئة العمرية 

)16( �ست ع�سرة �سنة فما فوق
100

2
ع�سوية فردية

 للطلبة

للفئة العمرية 
)16( �ست ع�سرة �سنة فما فوق , 

ومقيدون فـي املوؤ�س�سات التعليمية
40

ع�سوية عائلية3
للعائالت , وت�سمل االأطفال 
دون �سن )16( ال�ساد�سة ع�سرة

120

ع�سوية كبار ال�سن4
للفئة العمرية )60( �ستني �سنة 

فما فوق
60

5
ع�سوية موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س

للعاملني فـي القطاع اخلا�س , 
على اأال يقل املنت�سبون من املوؤ�س�سة 
الواحدة عن )10( ع�سرة اأ�سخا�س , 
ويتم حتديد االأن�سطة واملرافق التي 
ي�ستفاد منها فـي ا�ستمارة الع�سوية

80

6
ع�سوية ال�سمان 

االجتماعي
20الأفراد ال�سمان االجتماعي
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امللحــق رقــم ) 2 (

ر�ضــوم الع�ضويــة املوؤقتــة

الـمـــدةالبيــــانالع�ضوية املوؤقتةم
الر�ضوم

 بالريال العم�ين

1
ع�سوية 

فردية موؤقتة

للفئة العمرية 

)16( �ست ع�سرة �سنة 

فما فوق

 )3(

ثالثة اأ�سهر 

قابلة للتجديد

30

ع�سوية مدرب2

لالأفراد الذين تتم 

اال�ستعانة بهم فـي تنفـيذ 

بع�س الربامج النوعية 

)3(

 ثالثة اأ�سهر 

قابلة للتجديد

20

3
بطاقــة

 زيارة يومية

لل�سخــ�س

 املرافق للع�سو 
5يوم واحد فقط
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امللحـــق رقــم ) 3 (

ر�ســوم تاأجيــر املرافــق

املرفــــقم

ر�ضــوم الفعاليـات 
بالريـــال العم�نــي

ر�ضوم 
التدريب 
بالريال 
العم�ين

تاأمني 
م�سرتد

بالريال 
العم�ين ل�ض�عة 

واحدة
لن�سف يوم
 )6 �ض�ع�ت(

ليوم كامل
)12 �ض�عة(

ل�ض�عة 
واحدة 

1
القاعة الرئي�سية

�سعة )1500( األف 
وخم�سمائة �سخ�س

2006001200100500

2
قاعة املحا�سرات

�سعة )150( مائة 
وخم�سني �سخ�ســا

4012024020200

قاعات املعار�س3
50

)للقاعة 
الواحدة(

150
)للقاعة 
الواحدة(

300
)للقاعة 
الواحدة(

-200

4
ملعب كرة القدم / 
ملعب كرة الهوكي

5015030030100

5

ملعب كرة ال�سلة / 
ملعب كرة اليد/ 

ملعب كرة الطائرة 
اخلارجي

206012010-

6
ملعب التن�س 

االأر�سي
206012010-
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املرفــــقم

ر�ضــوم الفعاليـات 
بالريـــال العم�نــي

ر�ضوم 
التدريب 
بالريال 
العم�ين

تاأمني 
م�سرتد

بالريال 
العم�ين ل�ض�عة 

واحدة
لن�سف يوم
 )6 �ض�ع�ت(

ليوم كامل
)12 �ض�عة(

ل�ض�عة 
واحدة 

-206012010املالعب ال�ساطئية7

8
ال�ساالت 
الريا�سية 
الداخلية

50
)لل�سالة 
الواحدة(

150
)لل�سالة 
الواحدة(

300
)لل�سالة 
الواحدة(

30
)لل�سالة 
الواحدة(

200

257515020200قاعة البولنج9

10
م�سمار األعاب 

القوى
5015030030-

اأحوا�س ال�سباحة11

50
)حلو�س 
ال�سباحة 
الواحد(

150
) حلو�س 
ال�سباحة 
الواحد(

300
)حلو�س 
ال�سباحة 
الواحد(

30
)حلو�س 
ال�سباحة 
الواحد(

-

100-50150300القاعات الدرا�سية12

100-2060120قاعات احلا�سوب13

14

حجز )8( ثمانية 
مرافق من املرافق 
املذكورة ليوم كامل 

)12 �ساعة(

 )10.000(
ع�سرة اآالف ريال عماين

ت�بع : امللحـــق رقــم ) 3 ( ر�ســوم تاأجيــر املرافــق
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وزارة الداخليـــــة

قــرار وزاري

 رقـــم 2019/3

بتحديـد موعـد بـدء وانتهـاء تقديـم طلبـات الرت�شـح 

النتخابات اأع�شـاء جمل�س ال�شـورى للفرتة التا�شعة وموعـد �شحبهـا

ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يبـــداأ موعــــد تقديـــم طلبــــات الرت�ســــح لع�سويــــة جملــــ�س ال�ســــورى للفتـــرة التا�سعة بتاريــخ 

3 فربايـــر 2019م وينتهــي بتاريـــخ 21 فربايــر 2019م .

املــادة الثانيــــة

يكـــون اآخــــر موعــــد ل�سحـــب طلبــــات الرت�ســـــح لع�سويـــــة جملــــ�س ال�ســــورى للفتـــرة التا�سعة 

بتاريـــخ 22 اأغ�سطـــ�س 2019م .

املــادة الثالـثــــة

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

�شـدر فـي : 29 من ربيـع الثانــي 1440هـ

املـوافـــــق :  6 من ينايـــــــــــــــــر 2019م

حمـود بـن في�شـل البو�شعيـدي

                                                                                        وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـرار وزاري

رقـــم 2019/2
برفـع حظـر ا�سترياد احليوانـات احليـة عـن جمهوريـة جنـوب اأفريقيـا

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2008/12 بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية جنوب اأفريقيا ، 

واإلــى تو�سيـــة اجلهـــة البيطريـــة املخت�ســـة بــــزوال �سبـــب حظـــر ا�ستيــراد احليوانـــات احليـــة 
من جمهورية جنوب اأفريقيا ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يرفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية الوارد فـي القرار الوزاري رقم 2008/12 امل�سار اإليه ، 
عن جمهوريـة جنوب اأفريقيا بالن�صبة للأغنــام واملاعــــز ، وذلك وفقـــا لل�صـــروط املن�صو�ص 

عليها فـي امللحق املرفق .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه . 

املــادة الثالـثــــة 

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

�ســدر فـي : 26/ 4 / 1440هـ

املـوافـــــق :   3 / 1 / 2019م

د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ســاجوانــي
وزيـــــر الزراعـــة والثــروة ال�سمكيـة
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امللحــق املرفــق بالقــرار الــوزاري رقــم  2019/2

مع عدم االإخلل ب�صروط اال�صترياد املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري والئحته 
التنفـيذية امل�صار اإليهما ، ي�صرتط ال�صترياد االأغنام واملاعز من جمهورية جنوب اأفريقيا 

ال�صروط االآتية :

احل�سول على ترخي�ص ا�سترياد م�سبق من دائرة احلجر البيطري .   -

اأن تكون احليوانات من الذكور املخ�سية .   -

اأن يكون م�سدر احليوانات من مناطق خالية من مر�ص احلمى القالعية .   -

اأن تكــــون مــــزارع الرتبيــــة م�صجلــــة لــــدى اجلهــــة املخت�صـــة فـــي جنـــوب اأفريقيــا ،   -
ومل ي�صجل بها مر�ص حمى الوادي املت�صدع خلل )12( االثني ع�سر �سهرا املا�سية 

قبل ال�سحن . 

حجـــر احليوانـــات قبـــل ت�سديرهــــا ملــــدة )21( واحــد وع�سريـــن يومـــا على االأقـــل   -
فـي مزارع عزل معتمدة من اجلهة املخت�صة فـي جنوب اأفريقيا ، ومل يبلغ عن اأي 

اإ�سابة باجلمرة اخلبيثة فـي هذه املزرعة خالل مدة احلجر . 

اأن يتم حت�سني احليوانات �سد مر�ص الل�سـان االأزرق قبــل ال�سحــن بـــ )60( �ستني   -
يوما بلقاح يحتوي على العرتات امل�صجلة فـي جنوب اأفريقيا . 

اأن يتــــم حت�صـــني احليوانــــات �صـــد مـــر�ص حمـــى الـــــوادي املت�صـــــدع قبــــل ال�صحـــــن   -
بــ )14( اأربعة ع�سر يوما . 

اأن يتــم فحــ�ص احليوانات خــــالل )48( ثمــــان واأربعـــني �ساعـــة قبـــل ت�سديرهـــا ،   -
وثبت خلوها من اأي اأعرا�ص مر�صية ، اأو من الطفـيليات ، اأو اجلروح اخلارجية . 

اأن يتم جتريع احليوانات وتغطي�سها ملكافحة الطفـيليات الداخلية ، واخلارجية .   -

اأن يتم تعريف وترقيم كل حيوان باأرقام فـي االأذن .   -

اأن تكون احليوانات خالية من اأي متبقيات دوائية عند و�سولها اإلى ال�سلطنة .   -

اأن ي�سحب احليوانات عند الو�سول �سهادة �سحية بيطرية حكومية اأ�سلية يذكر   -
فـيها متطلبات ال�سلطنة . 

اأن يتم نقل احليوانات من موانئ جنوب اأفريقيا اإلى ال�سلطنة مبا�سرة .   -
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الهيئـة العامـــة حلمايــة امل�ستهـــلك
قـــــرار 

رقــم 2019/2
ب�ســاأن حظـر تـداول املالبـ�س الع�سكريـة اأو ال�سبيهـة بهـا وملحقاتهـا

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
واإلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

واإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2015/270 ب�ساأن حظر ا�سترياد بع�ض املنتجات ، 

واإلى موافقة جمل�ض اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،   

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يحظر تداول املالب�ض الع�سكرية اأو ال�سبيهة بها ، وملحقاتها . 
املــادة الثانيــــة

امل�سار  امل�ستهلك  قانون حماية  فـي  عليها  املن�سو�ض  اجلزائية  بالعقوبات  الإخالل  عدم  مع 
اإليه ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بغرامة اإدارية ل تقل عن )50( خم�سني ريال 
عمانيا ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين . 

املــادة الثالـثــــة 
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

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

�ســدر فـي : 24 مـن ربيــع الثاين 1440هـ

املـوافـــــق :   1  مـن ينايـــــــــــــــر 2019م

د. �سعيــد بن خميـ�س بن جمعـة الكعـبي
 رئيـــ�ض الهيئـــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك  
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قـــــرار 
رقــم 2019/10

ب�سـ�أن حـظر عـر�ض بيـع ال�سلــع 
اأو تقدمي اخلدم�ت فـي املنـ�زل والوحـدات ال�سكنيـة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
واإلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

واإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار رقم 2017/77 ،

واإلى القرار رقم 2015/258 بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،  

تـقـــرر
املــ�دة الأولـــــى

اأو تقدمي  يحظر على املزودين الرتدد على املنازل والوحدات ال�سكنية لعر�ض بيع ال�سلع 
اخلدمات دون طلب من امل�ستهلك .

املــ�دة الث�نيــــة
تفر�ض غرامة اإدارية ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف  ريال 

عماين على كل من يخالف اأحكام هذا القرار .
املــ�دة الث�لـثــــة 

يلغى القرار رقم 2015/258 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض 
مع اأحكامه .

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

�ســدر فـي : 30 مـن ربيــع الث�ين 1440هـ

املـوافـــــق :   7 مـن ين�يــــــــــــــــر  2019م

د. �سعيـد بن خمي�ض بن جمعـة الكعـبـي
                                                                     رئيـــ�ض جمل�ض اإدارة

                                                                         الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك  
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
قــــــرار

 رقــم 2019/4 
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام 

لئحـة �شـوؤون املوظفـني بالهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
واإلى لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�سادرة بالقرار رقم 2011/26 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�شدر فـي : 26 من ربيـع الثانــي 1440هـ

املوافــــق :  3  من  ينايــــــــــــــــــر 2019م
                                                                                                د . عبدالـلـه بــن حممــــد ال�شارمـــي

                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام
لئحـة �شـوؤون املوظفـني بالهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�س املادة )64( من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 

امل�سار اإليها ، الن�س الآتي :

يكون راتب املوظف املعار ، وكافة م�ستحقاته على اجلهة املعار اإليها ، وتدخل مدة الإعارة 

فـــي ا�ستحقــاق العــالوة الدوريـــــة والرتقيــة وفـي ح�ســاب املعــا�س اأو املكافــاأة ، �سريطــة 

�سداد ال�سرتاكات املقررة ، وامل�ستحقة عن تلك املدة .

ويجوز فـي حالة الإعارة اإلى اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة التفاق بني الوحدتني 

على اأن تتحمل الوحدة املعار منها راتبه ، وكافة م�ستحقاته التي كان يتقا�ساها منها . 

وي�ستحـــق املوظـــف املعـــار فـي كـــل الأحــوال ما قــد يكــون مقــررا فـي اجلهة املعار اإليها 

من ميزات مالية تغاير جن�س ما يتقا�ساه من جهة عمله الأ�سلية ، اأو تزيد فـي مقدارها 

عليه ، وفـي هذه احلالة تتحمل الوحدة املعار اإليها �سرف هذه امليزات ، اأو مقدار الزيادة 

اإذا كانت الإعارة اإلى اإحدى  فيهــا ، ويجــوز التفــاق بني الوحدتيــن على خــالف ذلــك 

وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املــادة ) 2 (
ي�ستبدل بن�س املادة )82( من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 

امل�سار اإليها ، الن�س الآتي :

 ، املعني  الإداري  التق�سيم  ، وبناء على تو�سية  التنفيذي  اأ - يجوز مبوافقة الرئي�س 

اأن تتحمل الهيئة الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة على املوظف العماين الذي يلتحق 

بالدرا�سة امل�سائية ، اأو التعلم عن بعد فـي اإحدى اجلامعات ، اأو الكليات املعرتف بها ، 

�سريطة اأن يكون اللتحاق بالدرا�سة قد مت مبوافقة الرئي�س ، واأن يجتاز بنجاح 

المتحان ، اأو المتحانات املقررة فـي ال�سنة التي ا�ستحقت عنها الر�سوم .
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تتحمـــل الهيئــة الر�ســوم الدرا�سيــة فـي حالـــة متديــد الدرا�ســة ، ومبـــا ال يزيــــد  ب - 
على ر�سوم �سنة درا�سية واحدة ، اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

ج -  اإذا مل يح�سل املوظف على ال�سهادة التي اأحلق بالدرا�سة للح�سول عليها ، التزم بــرد 
مــا حتملتـــه الهيئــــة مــن ر�ســوم ، ويجــــوز للرئيــ�س االإعفــــاء مــن هـــــذا االلتـــــزام ، 

بعد موافقــة وزارة املاليــة .

املــادة ) 3 (

ي�ستبدل بن�س املادة )103( من الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي 
امل�سار اإليها ، الن�س االآتي :

ي�ستحق املوظف �سنويا اإجازة اعتيادية براتب كامل على النحو االآتي :
1 - )48( يوما ل�ساغلي وظائف الدرجة من االأولى حتى التا�سعة .

2 - )38( يوما ل�ساغلي وظائف الدرجات من العا�سرة حتى الثانية ع�سرة .
3 - )28( يوما ل�ساغلي باقي الوظائف .

املــادة ) 4 (

ي�ستبدل بن�س املادة )127( من الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي 
امل�سار اإليها ، الن�س االآتي :

ي�ستحق املوظف اإجازة خا�سة براتب اإجمايل الأداء فري�سة احلج اإلى بيت اللـه احلرام 
ملدة ال تزيــد على )20( ع�سريـــن يومـــا ، ومتنـــح هــذه االإجــازة مــرة واحــدة طــوال مــدة 

خدمتــه فـي الهيئــة .

املــادة ) 5 (

ت�ستبدل بعبارة )ثالث مرات( الواردة فـي املادة )129( من الئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة 
العمانية لالعتماد االأكادميي امل�سار اإليها ، عبارة )خم�س مرات( .

املــادة ) 6 (

ت�ساف مـادة جديــدة برقـــم )64 مكررا( فــي الئحــة �سـوؤون املوظفيـــن بالهيئــــة العمانيـــة 
لالعتمـاد االأكادميـي امل�سـار اإليهـا ، وتكون على النحـو االآتـي :
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املـــــادة ) 64 مكـــــررا ( 

يجـوز عند ال�سرورة �سغـل وظيفــــة املعــــار بطريقــــة التعييــــن ، �أو �لنــــدب ب�شـــرط �أال تقل 

مدة الإعارة عن �سنة ، على اأن ي�سغل املوظف عند عودته وظيفته الأ�سلية اإذا كانت خالية 

اأو اأي وظيفة معادلة لها اإذا مل تكن خالية .

املــادة ) 7 (

العمانيـــة  بالهيئــة  املوظفيـــن  �ســـوؤون  فــي لئحـة  ت�سـاف مـادة جديـدة برقـم )79 مكررا( 

لالعتمـاد الأكادميــي امل�سار اإليهــا ، وتكون علــى النحــو الآتــي :

املــادة ) 79 مكررا (   

يجــــوز عنــــد ال�ســرورة �سغـــل وظيفـــة املوظــف فــــي حالــــــة اإيفـــــاده فـي بعثــة ، اأو منحة 

در��شية ، �أو للتدريــب بطريــق �لنـــدب ب�شــرط �أال تقــل مـــدة �الإيفـــاد عن �شنــة ، وحت�شــب 

مــدة الإيــفـــاد �سمـــن مـــدة اخلدمــة الفعليـــة ، وا�ستحقـــاق العـــالوة الدوريـــة والرتقيــة .
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هيئــــــة تنظيـــــم االت�صـــــاالت

قــــرار

رقــــــم 2018/127 

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة النفاذ والربط البيني

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإلى الئحة النفاذ والربط البيني ال�سادرة بالقرار رقم 2016/25 ، 

واإلــــى مـــوافقــــة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الئحة النفاذ والربط البيني امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

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

�صدر فـي : 22 من ربيــع االأول 1440هـ

املوافــــق : 30 من دي�صمبـــــــــر 2018م

حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــــ�س اإدارة 

هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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تعديالت على بع�ض اأحكام الئحة النفاذ والربط البيني

املــادة ) 1 (

النفاذ  " من الئحة  - اجلزاءات  الرابع  الباب   " عنوان  فـي  الواردة  الرابع  بكلمة  ت�ستبدل 

والربط البيني امل�سار اإليها ، كلمة " اخلام�س " . 

املــادة ) 2 (

اخلدمة  م�ستويات  اتفاقيات  عر�س   " بند  من  االأخرية  للفقــرة  االآتــي  الرتقيــم  ي�ســاف 

الـــواردة   " )SLAs( و�سمانــــات م�ستويــــات اخلدمــــة )SLGs( املعقولـــة وغـــري التمييزيـــة 

فـي البند " 3 - عدم التمييز " من امللحق رقم )2( من الئحة النفاذ والربط البيني امل�سار اإليها :

" 3 - 3 "

املــادة ) 3 (

ي�ستبدل برتقيم البنود " 3 - 3 " و " 3 - 4 " و " 3 - 5 " و " 3 - 6 " و " 3 - 7 " و " 3 - 8 " 

الـواردة فـي البند " 3 - عدم التمييز " من امللحق رقم )2( من الئحة النفاذ والربط البيني 

امل�سار اإليها ، الرتقيم االآتي على التوايل :

" 3 - 4 " و " 3 - 5 " و " 3 - 6 " و " 3 - 7 " و " 3 - 8 " و " 3 - 9 " .

املــادة ) 4 (

ي�ستبدل بتعريف " 2 - النفاذ اإلى حمطات االإر�ساء " الوارد فـي " اأوال : تعريفات " من امللحق 

رقم )3 - 3( "خدمات البيع باجلملة خلدمات النفاذ الثابتة " من الئحة النفاذ والربط 

البيني امل�سار اإليها ، الن�س االآتي :

" جمموعة من ت�سهيالت وخدمات النفاذ ت�سمح للطرف طالب اخلدمة باإنهاء و�سالت 

للطــرف  تابعــة   )SCLS( بحرية  كوابل  اإر�ساء  حمطة  فـي  له  التابعة  املحلي  االإر�سال 

 )SCLS( املوفر للخدمة للم�ساركة فـي و�سع االأجهزة مبحطة اإر�ساء الكوابل البحرية

وتو�سيل �سعة االإر�سال اخلا�سة به ب�سعة االإر�سال على و�سلة واحدة اأو اأكرث من الكوابل 

البحرية " .
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املــادة ) 5 (

ي�ستبدل بن�س البند رقم )3( الوارد فــي  " ثالثـــا : اال�ستحقـــاق " مــن امللحــق رقــم )3 - 5( 

" خدمات النفاذ املتنقل "من الئحة النفاذ والربط البيني امل�سار اإليها ، الن�س االآتي :

" يحق للطرف امل�ستحق للخدمة اإبرام اتفاقية موفر خدمات االت�ساالت املتنقلة مع م�سغل 

م�ست�سيف واحد فقط للنفاذ املتنقــل لتقديــم هــذه اخلدمات فـي ذات الوقت ، وال يجوز 

للم�سغل امل�ست�سيف للنفاذ املتنقل رف�س طلــب تقدمي خدمــات النفــاذ املتنــقل لطرف 

ناجمـــة  التـــرددي  الطيـف  �سعة  فـي  �سعوبات  لديه  اأن  اأثبت  اإذا  اإال  للخدمة  م�ستحق 

عن ا�ست�سافة م�سغل اأو م�سغلني اآخرين خلدمات االت�ساالت املتنقلة م�ستحقني باملثل 

للح�سول على خدمات النفاذ املتنقل فـي وقت تقدمي الطلب " .

املــادة ) 6 (

ي�ساف بند جديد اإلى البند )2( الوارد فـي " �ساد�سا : احلد االأدنى من حمتويات عر�س 

النفاذ والربط البيني املرجعي " من امللحق رقم )3 - 5( " خدمات النفاذ املتنقل " من الئحة 

النفاذ والربط البيني امل�سار اإليها ، ن�سه االآتي :

      �س - تعليق املكاملة .
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

وزارة التجـارة وال�صناعـة
اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�سلحــــة 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�سر وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9 - 5 - ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم 
ال�سلطــــانــي رقــــــــم 2008/67 واملـــــــــادة )31( مـــــن الئحتـــــــه التنفـيذيـــــة ال�ســـــــادرة بالقــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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)21(OM/P/2007/000081

)22(16/6/2007

)31( 593217/60

)32(22/12/2004

)33(US

طريقة وجهاز ملرور فرعي الآلة بئر بطريقة هيدروليكية .)54(

اأمان )57( �سمام  حتت  منطقة  مع  للتوا�سل  وطرق  باأجهزة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
حتت �سطح االأر�ض )104 ، 204( م�ستقلة عن و�سع قر�ض القالب )106( من �سمام 
االأر�ض  �سطح  حتت  االأمان  �سمام  ن�سر  والطرق  االأجهزة  هذة  تت�سمن   . االأمان 
)104 ، 204( اإلى ملف تعريف يقع �سمن �سل�سلة من اأنابيب االإنتاج . �سمام االأمان 
حتت �سطح االأر�ض )104، 204( على ات�سال مع حمطة اأر�سية على ال�سطح من 
خالل قناة حقن )150152 ، 250252( وي�سمل ممر مرور فرعي )144، 244( حلقن 

ال�سوائل املختلفة ملنطقة �سفلى .

)71(BJ SERVICES COMPANY

)72( HILL Thomas G Jr
BOLDING Jeffrey L

SMITH David R
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)21(OM/P/2005/000098

)22(10/9/2005

)31(PCT/US2004/010822 - 412.720/10 

)32( 4/8/2004 - 4/11/2003  

)33( US - US

طريقة وجهاز للف�سل الطوري احلراري .)54(

يتعلــق هــذا االختـــراع بوحـــدة لف�ســل طوري حراري حم�سنة وتعمــل علــى ف�ســـل )57(
ال�سوائب من طبقة حتتية ت�سوها �سوائب وتت�سمن تلك الوحدة املح�سنة للف�سل 
الناجمة عن نظام  ملقاومة درجات احلرارة  الطوري احلراري على غالف يرتب 
االحرتاق وكذلك على غرفة معاجلة معلقة �سد ت�سرب الهواء متاما مو�سوعة 
فـي خالل الغالف بوا�سطة اأعمدة دعامية مت�سلة بني غرفة املعاجلة وقاع الغالف 
وكذلك تت�سمن على حائل للحرارة يو�سع بني غرفة املعاجلة وقاع الغالف وهناك 
املعاجلة  غرفة  من  البخار  تزيل  لكي  منتظمة  البخار  معاملة  جمموعة  اأي�سا 
وتعمل جمموعة اأو نظام االحرتاق على ت�سخني غرفة املعاجلة ثم ت�سخن بدورها 
وبطريقة غري مبا�سرة الطبقة امل�سوبة امللوثة املراد معاجلتها فـي غرفة املعاجلة 
وذلك لكي تتطاير ال�سوائب املوجودة فـي الطبقة امل�سوبة اإلى بخار ذلك البخار 

الذي ي�ستبعد تباعا بوا�سطة جمموعة معاملة البخار .

)71(M I L.L.C

)72( ANTLE  Glenn 

GOVER , Paul
MARTIN Arthur
KAPILA Mukesh

HOOD Robert
MARKANOVIC Zoran
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)21(OM/P/2010/000166

)22(28/8/2010

)31( PCT/US2009/035621 - 61/033٫178

)32( 3/1/2009 - 3/3/2008    

)33(US - US

جهاز لرتكيب �سناديق كهربائية اأر�سية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتجميعة �سندوق كهربائي اأر�سي لرتكيبها فـي اأر�سية )57(
وجتميعة  اجلانبية  اجلدران  من  جمموعة  به  اأر�سي  كهربائي  �سندوق  تت�سمن 
اأر�سية  ال�سندوق على  لل�سمــاح برتكيب  باأحد اجلدران اجلانبية  م�سبك مرفقة 
مرتفعة اأو اأر�سية خر�سانية . وتت�سمن جتميعة امل�سبك كتيفة لرتكيب ال�سندوق 
اآليا ليتوافق مع االأر�سيات ذات ال�سمك  االأر�سي على االأر�سية املرتفعة و�سبطه 
املختلف . وقد تت�سمن جتميعة امل�سبك كذلك على جتميعة فرعية ل�سبط امل�ستوى 
لرتكيب ال�سنــدوق الكهربائـــي االأر�ســـي على اأر�سية فرعية . وتوفـــر التجميعـــة 
االأر�سي  ال�سندوق  اآلية �سبط مزدوج ل�سبط م�ستوى  امل�ستوى  الفرعية ل�سبط 

عل االأر�سي الفرعية .

)71(THE WIREMOLD COMPANY

)72( BOWMAN, Timothy, S

THIBAULT, Steven, C
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)21(OM/P/2016/000248

)22(28/8/2016

)31( PCT/US2014/040126

)32(30/5/2014

)33(US

اأداة حقن بخار .)54(

ميكن )57( بئر  حفرة  فـي  لال�ستخدام  مائع  حقن  باأدوات  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
تهيئتها فـي املوقع لتدويرها ب�سكل اأويل وميكن اأن تكون مفتوحة اأو مغلقة ح�سب 
الطلب عند و�سعها فـي البئر . ميكن ا�ستخدام اأداة حقن املائع لتزويد حيز حلقي 
حلفرة بئر بالبخار اأثناء اإجراء ت�سريف بفعل اجلاذبية االأر�سية مب�ساعدة البخار . 
ميكــــن �ســـد الفوهــــات املوجـــودة فـي االأداة التي يهــرب منها البخار ب�سكــــل م�ستقــل 
عن بع�سها البع�ض لل�سماح ب�سبط خرج البخار ب�سكل دقيق ليطابق خرج البخار 
املطلوب ملوقع االأداة املحدد املذكور داخل حفرة البئر . ميكن ت�سغيل باب جانبي 
انزالقي على �سبيل املثال بوا�سطة اإزاحة اأداة مت اإدخالها فـي القطر الداخلي الأداة 

حقن املائع ، لتمكني اأو اإبطال خرج البخار من اأداة حقن املائع .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

 )72(ARIAS Uriel

MCCHESNEY Ryan Wesley

WRIGHT Austin Lee

GRECI Stephen Michael
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)21(OM/P/2016/000221

)22(28/7/2016

)31( 61936089 - 14599165 

)32( 5/2/2014 - 16/1/2015  

)33(US - US

طرق للك�سح امل�سبق مل�سارات خزان الإنتاجية اأعلى من املوائع الهيدروكربونية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سخ تركيبة للك�سح امل�سبق فـي خزان جوفـي والتي ميكن )57(
اأن  . ميكن  اخلزان  م�سار  فـي  مادة غري قطبية  االأقل من  على  اأن تالم�ض جزء 
اأو تت�سمن مائع قطبي ومادة خاف�سة لتوتر  حتتوي تركيبة الك�سح امل�سبق على 
ال�سطح واحدة على االأقل . ميكن اأن ت�سكل تركيبة الك�سح امل�سبق فـي موقعها مائعا 
باملوقع فـي م�سار اخلزان . ميكن اأن يت�سمن املائع الذي ت�سكل باملوقع جزء من 
ومادة  القطبي  املائع  من  القطبي  الطور  اخلزان  م�سار  من  القطبية  غري  املادة 
مل�سار  امل�سبق  الك�سح  ي�سمح  اأن  ميكن   . االأقل  على  واحدة  ال�سطح  لتوتر  خاف�سة 
تالية  عملية  اإجراء  عند  الهيدروكربونات  من  اأكرب  كمية  با�ستخال�ض  اخلزان 
الك�سح  فـي  تتمثل  موجودة  غري  ذلك  من  بدال  تكون  متطابقة  بعملية  مقارنة 

امل�سبق للخزان . 

)71(Baker Hughes Incorporated

)72(QUINTERO Lirio
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)21(OM/P/2015/000257

)22(28/9/2015

)31(61/828331

)32(29/5/2013

)33(US

ال�ستعادة )54( حم�سنة  وتقنيات  �سيغ  فـي  منها  ملح  اأو  ع�سوية  اأحما�ض  ا�ستخدام 
النفط تعتمد اأ�سا�سا على مادة خاف�سة للتوتر ال�سطحي . 

بتوفـري �سيغــة خمفـــ�ض توتر �سطحــي ال�ستخدامهـــا )57( يتعلـــق االختــراع احلالــي 
فـي معاجلــة وا�ستعــادة مائــع حفري من تكوين جوفـي . ت�ستمــل �سيغــة خمفـــ�ض 
التوتر ال�سطحي على خمف�ض توتر �سطحي غري اأيوين وحم�ض ع�سوي خمتار 
من حم�ض �سيرتيك وحم�ض داي جليكول وملح منهما وماء حقن . ميكن حقن 
�سيغة خمف�ض التوتر ال�سطحي فـي واحدة اأو اأكرث من اآبار احلقن املوجودة داخل 
التكوين اجلوفـي ومن ثم ميكن ا�ستعادة املوائع احلفرية الحقا من واحدة اأو اأكرث 

من االآبار املنتجة . 

)71(HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC

 )72(SALAZAR Luis C

SOLASTIOUK Pierre

LEWIS David C
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)21(OM/P/2011/000230

)22(25/10/2011

)31(PCT/JP2010/057923 -2010-068625 - 2009-111381 

)32( 28/4/ 2010 - 24/3/2010 - 30/4/2009

)33(JP - JP - JP

م�ستح�سر �سلب .)54(

)57( :  )I( بال�سيغة  ممثل  مركب   )1( ي�سمل  �سلب  م�ستح�سر  احلايل  االخرتاع  يقدم 
و)3(  �سكري  كحول   )2( منه  ملح  اأو  الو�سف  فـي  حدد  كما  رمز  كل  يكون  حيث 

م�سادات كال�سيوم والذي يكون متفوق فـي خا�سية التحلل والثبات . 

)71(TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 )72(FUKUTA Makoto

MARUNAKA Shigeyuki

HOSHINA Wataru
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)21(OM/P/2016/000081

)22(17/3/2016

)31(20131290

)32(27/9/2013

)33(NO

عنا�سر ت�سنيف طبقة مائع . )54(

يتعلق االخرتاع احلايل بوحدة ت�سنيف حتبب طبقة مائع ت�ستمل على : اأر�سية )57(
اأو جهاز �سحق داخلي  طبقة مثقوبة قطاع طبقة مائع مدخل تغذية مادة �سلبة 
هواء  خمرج  �سهارة  تغذية  اأو  �سائل  حملول  وفوهات  مدخل  متيع  هواء  مدخل 
وخمرج منتج حيث ي�ستمل قطاع طبقة املائع املذكور على عن�سر ت�سنيف ج�سيم 
واحد على االأقل ي�ستمل على واحدة اأو اأكرث من القنوات املائلة راأ�سيا بها فتحات 
تغذية طرفـية علوية و�سفلية وحيث يكون للواحدة اأو اأكرث من القنوات املائلة راأ�سيا 
�سقوب جانبية علوية و�سفلية . عند ت�سغيل وحدة حتبب طبقة املائع اأعاله تقوم كل 
قناة عن�سر بف�سل اجل�سيمات اإلى اأجزاء ج�سيم كبرية واأجزاء ج�سيم �سغرية ونقل 
 ، اأي�سا   . جزء اجل�سيم الكبري الأعلى وجزء اجل�سيم ال�سغري الأ�سفل فـي كل قناة 
واأجــزاء  الكبيــرة  اأجـــزاء اجل�سيـم  املائــع يتم نقل  عند ت�سغيل وحدة حتبـب طبقة 
اجل�سيم ال�سغرية خارج ال�سقوب اجلانبية العلوية وال�سفلية على التوايل . يتعلق 

االخرتاع اأي�سا بطريقة حتبب طبقة مائع وا�ستخدام عنا�سر ت�سنيف ج�سيم . 

)71(Bexo AS

)72( INGELS Rune
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)21(OM/P/2016/000348

)22(11/12/2016

)31(62/012816

)32(16/6/2014

)33(US

طريقــة لقيــا�ض ومراقبـــة املو�سلية مبو�سعهـا االأ�سلي باأنظمة مائيــة ذات درجة )54(
حرارة عالية . 

يتعلق االخرتاع احلايل مبراقبة املو�سلية بنظام توليد بخار من املمكن اأن تتم )57(
م�ست�سعر  با�ستخدام  البخار  توليد  لنظام  مقاطعة  اأي  وبدون  احلقيقي  بالزمن 
نطاق كهروكيميائي معتمد على ما�ض معالج باإ�سافة البورون يو�سع بداخل نظام 
توليد البخار . مل�ست�سعر النطاق الكهروكيميائي من اأملا�ض املعالج باإ�سافة البورون 
البورون  باإ�سافة  املعالج  اأملا�ض  نطاق  الكرتودات  من  وجمموعة  اأملا�ض  من  ج�سم 
مثبتة بج�سم اأملا�ض . يتم اإ�سابة جزء على االأقل من كل من جمموعة اإلكرتودات 

نطاق اأملا�ض املعالج باإ�سافة البورون ببورون لتوفـري تو�سيل فلزي . 

)71(Baker Hughes Incorporated

 )72(Lawrence N. KREMER

Sidney A. DUNN

 David N. FULMER

Regis R. RUMPF
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)21(OM/P/2016/000255

)22(5/9/2016

)31(14/199524

)32( 6/3/2014

)33(US

اأنظمة وطرق ملنع دوران حمامل ع�سو دوار فـي ع�سو �ساكن .)54(

فـي )57( الدوار  الع�سو  حمامل  دوران  ملنع  وطرق  باأنظمة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

تقليدية  ب�سورة  امل�سممة  املحامل  تدوير  اإعادة  التي متكن  الكهربائية  املحركات 

ال�ستخدام املفاتيح املحملة بالناب�ض بدال من حلقات )T( من املطاط ال�صناعي 

ملنع الدوران بينما يتم ال�سماح باحلركة املحورية للمحامل داخل جتويف الع�سو 

ال�ساكن . يتم و�سع ذراع الناب�ض املمدود املنحني فـي االأخدود املتداخل فـي املحيط 

اخلارجي للمحمل . ميكن ربط اأحد اأطراف الناب�ض باملحمل بوا�سطة و�سع املرفق 

على �سكل )S( فـي ذراع الناب�ض من خالل الثقب فـي اأر�سية االأخدود املتداخل . 

يتم دفع اخلابور فـي الطرف املتقابل من ذراع الناب�ض قطريا اإلى اخلارج بوا�سطة 

ذراع الناب�ض . ميكن و�سع اخلابور فـي ال�سق فـي اجلزء اخلارجي للمحمل وميكن 

احتجاز ذراع الناب�ض فـي االأخدود بوا�سطة م�سمار االحتجاز املركب فـي االأخدود . 

)71(Baker Hughes Incorporated

 )72(BRASHER Andrew J

CAIN Sean A

STEPHENS Johney W

PERISHO Randal

KNAPP John M
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿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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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿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)2013/1/23
(21)OM/P/2013/00019
(44) 2018/6/101247 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)227

A23C 3/037 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/142 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)
1∑QÉ‰ódG / ÉÑeG ROƒa ’QG
2
3

(72)
1∑QÉ‰ódG / â°ùdƒg ∂jÔg ¢ùfÉg
2ójƒ°ùdG / øjôLófƒ°S É‚G
3É«fÉŸCG / √ƒjGQ ÚàædÉa

(73)1
2

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

(30)
 Ö∏£dG ≈∏Y »æÑŸG Ω2011 ƒ«dƒj 22 ïjQÉàH ´OƒŸG PCT/EP2011/ 062663 : ºbQ Ö∏£dG
 ∑QÉ‰ódG »`a ´OƒŸG Ö∏£dGh Ω2010 ƒ«dƒj 23 ïjQÉàH 61/367^131 : ºbôH ÉµjôeCG »`a ´OƒŸG

Ω2010 Èª°ùjO 10 ïjQÉàH PA 2010 70540 ºbôH
(12)´GÎNG IAGôH Ö∏W
(54). ¬©«æ°üàd Ö«∏◊G á÷É©Ÿ IóMhh á«∏ªYh , RƒàcÓdG ¢†Øfl Ö«∏M ¬°SÉ°SCG èàæe

 ,  RƒàcÓdG  ¢†Øfl  Ö«∏M  É¡°SÉ°SCG  äÉéàæÃ  øgGôdG  ´GÎN’G  ≥∏©àj  :  ô°üàîŸG  ∞°UƒdG  (57)
 ´GÎN’G ≥∏©àj , »`aÉ°VEG πµ°ûHh , πjƒW øjõîJ ôªY äGP π«Ñ≤dG Gòg øe äÉéàæe á°UÉîHh

. á≤jô£dG ò«`Øæàd Ö«∏◊G á÷É©Ÿ IóMhh π«Ñ≤dG Gòg øe äÉéàæe êÉàfE’ á≤jô£H

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

������ ������.indd   2 1/8/19   2:06 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / Utility Model English Abstract   

23/01/2013 (22) 
 

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

OM/P/2013/00019 (21)
June 10, 2018 

Official Gazette No: 1247 (44)

 (45)

227 (11)

A23C 3/037 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/142 (2006.01) Int. Cl. (51) 
Arla Foods Amba / Denmark 1 

)71(  2 
 3 
HOLST, Hans Henrik / Denmark 1 

)72( SUNDGREN, Anja / Sweden 2 
RAUH, Valentin / Germany 3 
 1 )73(  2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74(  2 
1- PCT/EP2011/062663, filed on 22 July 2011 
2- US Application No 61/367,131, filed on 23 July 2010 
3- Danish Application No. PA 2010 70540, filed on 10 December 2010 

(30) 

Patent Application (12) 
(54)Title 
Lactose-reduced milk-related product, and a process and milk processing plant for its manufacture 

Protection starting from 02.04.2008 to 01.04.2028 

(57) Abstract 
The present invention relates to lactose-reduced milk-related products, and particularly such 

products having a long shelf-life. Additionally, the invention relates to a method of producing such 

products and a milk processing plant for the implementation of the method. 
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

98657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. »°ûà«d ´ƒf øe õHÉîŸGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæe
 

  Ω.Ω.¢T ájQÉªãà°S’G RÉa ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/10/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGO º«ª°üJ »FÉ°üNCG
 

 IÒNC’G á¶ë∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 486 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   1 1/10/19   8:11 AM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh É¡àÄa øeh äÉjÉÑ©dGh ¢ùHÓŸG º«eÉ°üJ

 
  äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/6/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi
 

  áãjó◊G á∏«Ñ©ŸG §N ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1891 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat46.indd   2 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 
  IQƒ£àŸG IÈÿG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1891 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 iƒ∏◊G  ,  á«æjôëÑdG  iƒ∏◊G  ,  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊G  ,  á«∏÷G ,  á«eÓ¡dG  iƒ∏◊G  áYÉæ°U
 á«bô°ûdG äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏◊G , õHÉîŸGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæe , ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊G , á«fÉª©dG
 ÍdG , á«æ«ë£dG IhÓ◊G áYÉæ°Uh ôªàdÉH ∫ƒª©ŸGh IhÓ≤ÑdGh êƒ∏eódGh á«Hô¨dG É¡«`a ÉÃ

. QƒªàdG , π°ù©dG , äGQÉ¡ÑdG , ¿GôØYõdG , π«¡dG , á«Hô©dG Iƒ¡≤dGh
 

  IQƒ¡°ûŸG áeÓ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 367 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   3 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d »°ùªŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 136 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG , áMÉ«°ùdG èjhôJ á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóÿ ≥``````«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 646 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   4 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. QƒªàdÉH äÉjƒ∏M

 
 …ôHÉ÷G ¢ùfƒj øH ó«ªM øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 411 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh á«°SÉ°SC’G ä’ƒcCÉª∏d ≈¡≤e

 
  Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ºYÉ£ŸG øjR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 484 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   5 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  ÜÉ©```dC’Gh  á```jòMC’Gh  º```«ªµdGh  QÉ```°üŸGh  π«ªéàdG  äGhOCGh  ÉjGó¡dGh  äÉ«dÉªµdGh  Qƒ£©dG

. á«fhÎµdE’G IQÉéàdG
 

 Ω.Ω.¢T IQƒ£àŸG …ôØæ°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G äGQÉ¡e á«ªæJ , ∫ÉØWC’G ájÉYQ

 
 º∏©àdGh ìôŸG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 1972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   6 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 á«`aô£dG äGó©ŸGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG , Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J , Üƒ°SÉë∏d

. π«ª©dG Ö∏£c Ió©ŸG ÒZ èeGÈdGh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a
 

 Ω.Ω.¢T á«àëàdG á«æÑdG á«æ≤àd è«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 : Ü.Q 4100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
 

  IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG QÉë°U ≥fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   7 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ∞jôÿG õeQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d ¿ó«©ŸG í«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 603 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   8 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¿ó«©ŸG í«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 603 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ΩÉ©dG …CGôdG äÉYÓ£à°SGh ¥ƒ°ùdG çÉëHCG , äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ
 

 Ω.Ω.¢T á«YÉªàL’G ∫ƒ∏ë∏d IOÉjôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1957 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   9 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ÉgÒZh ∞jÉØÿG , ôFÉ°ü©dG , äÉæé©e , äÉ°ûjhóæ°S , Iƒ¡b , AÉe , …É°T

 
  IQÉéà∏d á«æWƒdG …ôHÉ÷G âæH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 80 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1883 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   10 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AÉŸGh AÉHô¡µdÉH á°UÉN äÉµÑ°T ójó“

 
 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYC’Gh ™jQÉ°ûª∏d áª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
 

  á«Ñ£dG ∑GQBG äGOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   11 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äÓª©dG ∫GóÑà°SGh áaGô°üdG •É°ûf

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd IóëàŸG AÉª°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ¿É«dÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   12 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123056 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÉLƒ«dG º«∏©J ¢ü°üM , á«ë°üdG ájófC’G

 
 á«æWƒdG á«fGôª©dG ÊÉ¡J ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1469 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd »KÓãdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   13 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉ°ThôØŸG π«°üØJh ¢üb

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd »KÓãdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äÉµ∏àªŸG IQGOEG , äÉµ∏àªŸG ÚªãJ , ájQÉ≤©dG Iô°ùª°ùdG
 

 IQÉéàdGh QÉªãà°SÓd ¥ó°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 394 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   14 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IÉ«◊G Qƒ£°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 139 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

123671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«µ∏ØdG á«æ≤àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 720 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   15 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ájÉYódG ä’Éch äÉ°ù°SDƒe , á``«f’ó«°üdG ™``∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ,  »Ñ£dG ≥«°ùæàdG ÖJÉµe

. ácô°û∏d …QGOEG Öàµe , ¿ÓYE’Gh
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG Ωó≤àdG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJh ò«`ØæJ ∫ÉªYCG
 

  á∏eÉµàŸG á«Hô©dG ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   16 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d AÉ«°†dG êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

. ´GƒfC’G ™«ªL øe á«Ñ«côJ ÜÉ©dCG , á«∏°ùàdG êPÉ‰ øe ÉgÒZh Iô¨°üe êPÉ‰ ™æ°U
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG Iô¨°üŸG äÉª°ùéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   17 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áFõéàdÉH ™«ÑdG , ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

 Ω.Ω.¢T åjó◊G QÉ°ûà°S’G ÒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 663 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ
 

  IQÉéà∏d OhQƒdG á≤jóM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1737 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   18 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T »ÑgòdG ∫Gõ¨dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á°TÉYEGh øjƒ“
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 276 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   19 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. ( Ëôc ¢ùjB’G ) áXƒÑdG äÓfi , ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi
 

  IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d ábÓ£fG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

124276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊Gh áaÉæµdG ™«H
 

 á∏eÉµàŸG ∫É«d ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,222  : Ü.Q 322 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   20 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
 AÉjRCÓd ióa : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬JÉ≤ë∏eh ∞JÉ¡dG äÉeõ∏à°ùe ™«H
 

 á«dhódG π«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat46.indd   21 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQGƒ°ù°ùcGh ÖFÉ≤M , ájòMCG , ¢ùHÓe

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG á©éÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ó«dƒJ
 

  Ω.´.Ω.¢T ábÉ£∏d Ωóæ°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   22 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉfGƒ«◊Gh Qƒ```«£∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. É¡JÉeõ∏à°ùeh áæ```jõdG ∑É```ª°SCGh áØ```«dC’G

 IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH Òæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S   : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh ôØ°S
 

  IOÉ©°ùdG ô‡ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 416 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat46.indd   23 1/8/19   1:45 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω Ω ¢T IQÉéà∏d ≥«àY øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch

 IQÉéà∏d ó«©°S ¿Ghôe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama24.indd   1 1/8/19   1:43 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¥ô°ûdG É«°SÉcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«°ùdG ™«H

 Ω Ω ¢T á«ŸÉ©dG ºFGódG πeC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«°ùdG ™«H

 Ω Ω ¢T á«ŸÉ©dG ºFGódG πeC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÖFÉ≤Mh äÉ«dÉªch Qƒ£Yh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d …ôØæ°ûdG ó«©°S ⁄É°S øH ô°SÉj á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th ∑QÉÑe øH øjódG ô°üf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG , »YÉæ£°U’G ÍdGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
. π°ù©dGh ôFÉ£ØdGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 ´ ´ Ω ¢T ádÓ°U øMÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’G IQÉŒ

 
 IQÉéà∏d IóëàŸG á«Hô©dG QÉØX ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸGh ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 äÉ°ThôØŸGh ¢ùHÓª∏d á«æWƒdG á∏°ù¨ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ù∏d QÉ«¨dG ™£b ™«H

 Ω Ω ¢T √Écô°Th …Oƒª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d √O’hCGh Éæ¡e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d áãjó◊G »Hô¨dG Üƒæ÷G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123227 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 Ω Ω ¢T á«fhÎµdE’G ∫ƒ∏ë∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 π≤ædGh ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¥ô°ûdG »MGƒ°V ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âædG ≥jôW øY ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á«ªbôdG ÒÿG QÉªK ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG ™«H

 Ω Ω ¢T IóëàŸG ôëÑdG AGQƒM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ΩÉ«ÿG ÒLCÉJ

 IQÉéà∏d á«Hô©dG ÒZ …OGh á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ájô£«H á«dó«°Uh IOÉ«Y

 
 IQÉéà∏d è«∏ÿG Ωôc ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏M

 Ω Ω ¢T IQÉéà∏d á«°SÉŸG ÖgòdG êGôHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω Ω ¢T IóMƒŸG äGQÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Ω Ω ¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QÉØX ∫ÉØfCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , á«dÉª°ûdG óbƒY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d ÊÉµ°SEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG iƒ∏◊G ™«H

 
  IQÉéà∏d »°UGô◊G ó«ªM øH óªfi øH ¿GôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d πÑ÷Gh π¡°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
≥FÉKƒdG áYÉÑWh ï°ùfh á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤dG ™«H

. äGóæà°ùŸGh
 

 IQÉéà∏d ájô≤dG á∏Ñ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 IQÉéà∏d ¿É°ù∏«ÑdG IôgR èjQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á``æjóŸG á``°Sóæ¡dGh AÉæÑdGh ó««°ûàdG äGó©eh ä’BÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. É¡àfÉ«°Uh á∏«≤ãdG äGó©ŸGh á«£ØædG
 

  ájQÉéàdGh á«æØdG á°Sóæ¡∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1262 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. áMƒHòŸG øLGhódG ™«H
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AÉª«°S äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd áãjó◊G Ωôc øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 340 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dGh á«µ«fÉµ«ŸG Oó©dGh ä’B’Gh äGó©ŸGh ájójó◊Gh á«fó©ŸG πcÉ«¡dG áYÉæ°U
 

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûª∏d …È©dG ídÉ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   5 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd πeôM øHh πjÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 516 : Ü.Q 13 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. Éªæ«°S
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd πeôM øHh πjÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 516 : Ü.Q 13 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   6 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉæjƒªàdG , äGOGÈdG , ádÉ≤ÑdG äÓfi

 
 …ôª©dG ¢SQÉa ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 621 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   7 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IójôØdG ±GógC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 618 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ
 

 Ω.Ω.¢T á«°SÉëædG á∏°ù∏°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   8 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áLRÉ£dG Ωƒë∏dG ™«H , ádÉ≤ÑdG äÓfi , áLRÉ£dG ôFÉ°ü©dG ™«H , ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

 . IOÈŸGh

 …È©dG ¿Éª«∏°S øH ¢ù«ªN øH óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 617 : Ü.Q  74 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG äÉfÉaôµdG ÒLCÉJh ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T , äÉæMÉ°ûdÉH …ôH π≤f
 

á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d IódÉÿG OÉ›C’G : º``````````````````````````````````°SÉH 
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 618 : Ü.Q 16 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   9 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …ôª©ŸG ∫ÓW ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 516 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123658 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 IQÉéà∏d πjƒ¨dG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   10 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ¿ÉgOh ìÓ°UEG

 
 IQÉéà∏d á«ÑgòdG …ƒ∏©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 235 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á∏«°UCG PGPQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U 411 : Ü.Q 316 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   11 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1335 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.  ≈¡≤e
 

    Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd πeôM øHh πjÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 327 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 29.indd   12 1/10/19   10:51 AM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 
  á«°†ØdG AÓ¡H áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. øLGhódG á«HôJ
 

  Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d ìƒª£dG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 53 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   13 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQƒ£àŸG ∫Éª°ûdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , …ÈY áj’h 516 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡c äGhOCG , QÉ«Z ™£b ™«H
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U 411 : Ü.Q 1155 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   14 1/8/19   1:44 PM
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(1276) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 12 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   15 1/8/19   1:44 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

خليفة بن اأحمد بن حممد املزاحمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نا�ضر بن حممد وخليفة بن اأحمد للتجارة - ت�ضامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــــة �سركـــة نا�سر بن حممد  يعلن خليفة بن اأحمد بن حممد املزاحمي 
وخليفة بن اأحمد للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 
8005338 , وللم�سفـي وحـده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 94447054
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

جمعة بن حممد بن را�ضد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع امللتقى الذهبي التجارية - تو�ضية
يعلن جمعــة بن حممــد بن را�ســد املزروعــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــــة �سركـــة م�ساريـــع امللتقـــى 
الذهبي التجارية - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 8062358 , 
اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة  وللم�سفـي وحـده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 94432999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

حممد بن خليفة بن حممد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دار التكامل التجارية - تو�ضية
يعلن حممد بن خليفة بن حممد النعيمي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة دار التكامل التجارية - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1081051 , وللم�سفـي وحـده حق 
متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 95410103
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

اأحمد بن خليفة بن م�ضبح املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأحمد وحممد املقبايل للتجارة - ت�ضامنية
يعلن اأحمد بن خليفة بن م�سبح املقبايل اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأحمد وحممد املقبايل 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1187358 , وللم�سفـي 
وحـده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 690 ر.ب : 512
هاتف رقم : 97333543

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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عبداملجيد بن غافان بن حممد ال�ضام�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوثبة لتنظيم املعار�ص - تو�ضية
يعلن عبداملجيد بن غافان بن حممد ال�سام�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة الوثبة لتنظيم 
املعار�ض - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 8069212 , وللم�سفـي 
وحـده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 98222021
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

عمر بن نا�ضر بن �ضيف ال�ضلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املركز املايل لالأوراق املالية �ص.م.م
يعلن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين اأنه يقوم بت�سفـية �سركة املركز املايل لالأوراق املالية 
�ض.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1026858 , وللم�سفـي وحـده حق 
متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 782 ر.ب : 131
هاتف رقم : 98292949

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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ح�ضن بن نا�ضر بن عبداللـه البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلزيرة العربية خلدمات النفط والغاز �ص.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة اجلزيــرة العربيــة  يعلن ح�سن بن نا�سر بن عبداللــه البلو�ســي 
خلدمات النفط والغاز �ض.م.م  , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1004811 , 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 145 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99380117

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

اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عبايات الزين - ت�ضامنية
اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة عبايــات الزيــن -  اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه العلوي  يعلن 
ت�سامنيــة , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1790510 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  ال�سركة فـي  , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/24م 
وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ص.ب : 154 ر.ب : 511
هاتف رقم : 96317733

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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عبداللـه بن �ضامل بن خنيفر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البطحاء للرخام واجلرانيت - ت�ضامنية
اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة البطحــاء للرخــام  يعلن عبداللـه بن �سامل بن خنيفر احلجري 
  , الـتجــاري بالرقــم 1228891  اأمانـــة ال�سجـــل  لــدى  , وامل�سجلــة  واجلرانيــــت - ت�سامنيــــة 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بدية - حمافظة �ضمال ال�ضرقية

�ص.ب : 421 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99299270

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ينابيع احلوراء للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة ينابيــع احلــوراء  يعلن عبداللـه بن �سامل بن خنيفــر احلجــري 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1146043 , 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/27م , وللم�سفــــي وحــده حــق متثيــل ال�سركة فـي 
الت�سفـية اأمام الغــري , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بدية - حمافظة �ضمال ال�ضرقية

�ص.ب : 421 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99299270

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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�ضريفة بنت عبداللـه بن حمد احلب�ضية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلمال امل�ضرق للتجارة - ت�ضامنية
تعلن �سريفة بنت عبداللـه بن حمد احلب�سية اأنها تقوم بت�سفـيــة �سركــة اجلمـال املــ�سرق 
للتجــارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــم 1101837 , وفقـــا 
فـي  ال�سركة  متثيــل  حــق  وحـــدها  وللم�سفـــية   , 2018/12/23م  املــوؤرخ  ال�سركــــاء  لتفـــاق 
تتعلق  التي  الأمور  كافـــة  فــــي  امل�سفـية  مراجـــعة  اجلميــع  وعلــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية امل�ضيبي - حمافظة �ضمال ال�ضرقية

�ص.ب : 273 ر.ب : 420
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�ضفــية

 م�ضعب بن عبداللـه بن حممد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضاحل مزون للتجارة - تو�ضية
يعلن م�سعب بـن عبداللـــه بـن حممــد املحروقــي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة �ساحــــل مـــزون 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1002256 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/8/1م  ال�سركاء 
الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 336 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99419519

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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يو�ضف بن حممد بن عبدالقادر احلبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اآبار الإنتاج النفط والغاز �ص.م.م
يعلن يو�سف بن حممد بن عبدالقادر احلبوب اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة اآبار لإنتاج النفط 
, وفقا لتفاق  بالرقــم 1003768  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  وامل�سجلة لدى   , والغاز �ض.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/29م , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
الوطية - حمافظة م�ضقط
�ص.ب : 3779 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24660150 - 95500919 فاك�ص رقم : 24660135
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

�ضعود بن �ضعيد بن اأحمد البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز النور�ص الإ�ضالح وغ�ضيل ال�ضيارات �ص.م.م
يعلن �سعود بن �سعيد بن اأحمد البو�سعيدي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة مركز النور�ض لإ�سالح 
وغ�سيل ال�سيارات �ض.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1640461 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/18م , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 240 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99049389 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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خلفان بن را�ضد بن خلفان املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دار الريان ال�ضاطعة - تو�ضية

يعلن خلفان بن را�سد بن خلفان املنذري اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة دار الريان ال�ساطعة - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1062682 , وللم�سفـــي وحـــده حــق 
متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99326589 

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

عبيد بن �ضعيد بن خمي�ص الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �ضهم اجلزيرة التجارية - تو�ضية

يعلن عبيد بن �سعيد بن خمي�ض الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة م�ساريع �سهم اجلزيرة 
التجارية - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1133212 , وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95222267 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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يعقوب بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة درة مزون �ص.م.م
يعلن يعقوب بن حمد احلارثي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة درة مزون �ض.م.م , وامل�سجلة لدى 
اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1488309 , وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/12/23م , 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�ضقط

�ص.ب : 545 ر.ب : 118
هاتف رقم : 24561977 

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

عبدال�ضالم بن �ضامل بن �ضعيد ال�ضكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مدينة الف�ضاء للت�ضميم �ص.م.م
الف�ساء  مدينة  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  ال�سكيلي  �سعيد  بن  �سامل  بن  عبدال�سالم  يعلن 
للت�سميم �ض.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1090131 , وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 686 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99022633 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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را�ضد بن مبارك امل�ضكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلط االأخ�ضر حللول املناظر الطبيعية �ص.م.م

املناظر  الأخ�سر حللول  �سركــة اخلط  اأنه يقوم بت�سفـية  امل�سكري  را�سد بن مبارك  يعلن 
الطبيعية �ض.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1198382 , وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99763312 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

�ضلطان بن حممد بن �ضلطان الكا�ضبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زوايا اجلازر للتجارة - ت�ضامنية

يعلن �سلطان بن حممد بن �سلطان الكا�سبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة زوايا اجلازر للتجارة - 
ت�سامنيـــة , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1188531 , وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة جنوب ال�ضرقية
هاتف رقم : 92225544 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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�ضليمان بن م�ضعود بن حماد اخلياري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
ل�ضركة دار االأركان الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن �سليمان بن م�سعود بن حماد اخلياري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة دار الأركان الذهبية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1097189 , 
وفقــا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/20م , وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي 
الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

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

هاتف رقم : 99724642 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

را�ضد بن حمد بن �ضيف امل�ضايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة را�ضد ووليد امل�ضايخي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
امل�سايخي  را�سد ووليد  �سركة  بت�سفـية  اأنه يقوم  امل�سايخي  �سيف  را�سد بن حمد بن  يعلن 
  , للتجـــارة واملقـــاولت �ض.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1041171 
وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 96260656 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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�ساملة بنت عبداللـه بن �سليم العربية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة احلمراء للتجارة - تو�سية
تعلن �ساملة بنت عبداللـه بن �سليم العربيــة اأنها تقوم بت�سفـيــة �سركــة جوهـــرة احلـــمراء 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1339419 ، وفقا التفـاق 
ال�سركـاء املــوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـــية وحـــدها حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام 
، وعلــى اجلميــع مراجـــعة امل�سفـية فــــي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة  الغـري 

على العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 96277717 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

�سعيد بن حمود بن حماد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون للنقل الربي - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن حمود بن حماد العربي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة التعــاون للنقــل البــري - 
وفقا التفـاق   ،  5150329 بالرقــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيـــة 
ال�سركـاء املــوؤرخ 2018/11/20م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 75 ر.ب : 617
هاتف رقم : 99352627 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأيوب بن حمد بن خلفان الربعاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
ل�ضركة اأبو اأيوب الربعاين للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

اأيـــوب الربعانـــي  اأبـــو  اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة  اأيوب بن حمد بن خلفــان الربعانــي  يعلن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 5097070 , 
وفقا لتفـاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/8م , وللم�سفــــي وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركــة فـي 
الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

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

هاتف رقم : 99547974 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزن الرهام للتجارة - ت�ضامنية

يعلن اأيوب بن حمد بن خلفــان الربعانــي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة مزن الرهام للتجارة - 
, وفقا لتفـاق  بالرقــم 1007590  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  , وامل�سجلـــــة  ت�سامنيـــة 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/8م , وللم�سفــــي وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99547974 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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 اأحمد بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوتد املا�ضي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن نا�سر بن اأحمد بن حممد الرواحي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة الوتد املا�سي للتجارة 
واملقـــاولت �ض.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1081822 , وفقــا 
فــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حـــــق  وحــــده  وللم�سفــــي   , 2018/3/7م  املــــوؤرخ  ال�سركــــاء  لتفـــاق 
الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلو�ص - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

�ص.ب : 193 ر.ب : 123
هاتف رقم : 99899590 

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

اإدري�ص بن يعقوب بن عامر ال�ضيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
ل�ضركة اإبراهيم ويعقوب اأبناء عامر بن �ضامل بنو �ضيبان - ت�ضامنية

يعلن اإدري�ض بن يعقوب بن عامر ال�سيباين اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة اإبراهيم ويعقوب اأبناء 
عامر بن �سامل بنو �سيبان - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 
, وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/12/20م  ال�سركـاء  , وفقا لتفـاق   5041236
ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 93395888 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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�شيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شاريع ال�شخمة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امل�ساريع ال�سخمة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1578383 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/8/8م ، 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 : 

احليل ال�شمالية - واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 1371 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99470246

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �شعيد بن �شلطان الفالحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قمم العوابي الرائدة �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �سعيد بن �سلطان الفالحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قمم العوابي الرائدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1156٠54 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 95296670
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأمين بن اإبراهيم بن رم�شان امليمني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليمني للتقنية والو�شائط �ش.م.م
اأنــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امليمنــي للتقنيـــة  اإبراهيم بن رم�سان امليمنــي  يعلــن اأمين بن 
والو�سائط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠18586 ، 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 : 556 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 95122474
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
طالل بن �شيف بن عامر الكندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي جمان الدولية �ش.م.م

الدولية  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روابي جمان  الكندي  يعلـن طالل بن �سيف بن عامر 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1184863 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 593 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99828384

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�شالح بن �شامل بن نا�شر اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوا�شل املا�شية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سالـح بن �سالـــم بن نا�ســر اخلنجـــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التوا�ســــل املا�سيــــة 
وفقا   ،  1٠87344 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/2/28م ، 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 : 
حمافـظــة الربميي 

�ش.ب : 125 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 94113399

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
منري بن خمي�ش بن عايل احلمادي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النقاط الثالث للدعاية والإعالن �ش.م.م

يعلـن منري بن خمي�س بن عايل احلمادي اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة النقاط الثالث للدعاية 
واالإعالن �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠13346 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/7/4م ، 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 : 
العذيبة ال�شمالية - واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1656 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 95336666

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شطول امللكي للخدمات العامة �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأ�سطول امللكي للخدمات 
وللم�سفـي   ،  1132237 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العامة 
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 : 635 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 96650000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبداللـه بن مرهون بن �شعيد العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرت للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجـــارة  متـــر  �سركـــة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  العبــري  �سعيد  بن  بن مرهون  عبداللـه  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1744593 ، 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 : 491 ر.ب : 314

هاتـف رقــم : 92735854
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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يا�شر بن علي بن �شالح باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات الد�شر للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرتفعات الد�سر للتجارة -  يعلـن يا�سر بن علي بن �سالح باعمر 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1٠12459  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 612 ر.ب : 620

هاتـف رقــم : 99333030
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
ماهر بن خلفان بن نا�شر املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بلد العروبة احلديثة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع بلد العروبة  يعلـن ماهر بن خلفان بن نا�سر املعمري 
، وللم�سفـي   1٠7٠461 الـتجـاري بالرقـم  ال�شجـل  اأمانـة  , وامل�شجلـة لدى  احلديثة �س.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - واليـة ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1305 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99209388

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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نا�شر بن اأحمد بن حممد اللمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط التقنية لالإلكرتونيات �ش.م.م
يعلـن نا�سر بن اأحمد بن حممد اللمكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خط التقنية لالإلكرتونيات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 174259٠ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/9/23م ، 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 : 

اخلوير ال�شمالية - واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 190 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99352002
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اأبو بكر بن مبارك بن علي ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو بكر ال�شيابي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأبو بكر بن مبارك بن علي ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو بكر ال�سيابي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠94٠52 ، 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 : 196 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99769291 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبدال�شالم بن �شامل بن �شعيد ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شان لالأزياء �ش.م.م
يعلـن عبدال�شالم بن �شامل بن �شعيد ال�شكيلي اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة احل�شان لالأزياء 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1223658 ، 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 : 686 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99346275
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خلفان بن را�شد بن خلفان املنذري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الريان لل�شرق االأو�شط �ش.م.م

لل�سرق  الريان  دار  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املنذري  خلفان  بن  را�سد  بن  خلفان  يعلـن 
، وللم�سفـي  بالرقـم 1٠66٠19  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، االأو�سط �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99326589

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 حمود بن �سعيد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبطال الغد للم�ساريع التجارية - تو�سية
يعلـن خالد بن حمود بن �سعيد املحاربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبطال الغد للم�ساريع 
التجاريـة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1209531 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/5/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
احليل ال�سمالية - واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 14 ر.ب : 600
هاتـف رقــم : 94422131

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 ح�سن مكي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات اأنابيب النفط والتجارة �ص.م.م

يعلن �سامل بن ح�سن مكي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة خدمات اأنابيب النفط والتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 160٨460 ، وللم�سفـي وحـــده حــق متثيـــل 
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 : 118 ر.ب : 307

هاتـف رقــم : 24602044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�سيف بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزنبقة املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن �سيف بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الزنبقة املميزة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1118236 ، 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 : 55 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99855553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يعقوب بن اإبراهيم بن طالب الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرى �سحار للتجارة - ت�سامنية
يعلن يعقوب بن اإبراهيم بن طالب الزعابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قرى �سحار للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 3184196  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 97541324

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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بدرية بنت عبداللـه بن بدر ال�سوافية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع بيا�ص اليا�سمني املميزة للتجارة - ت�سامنية

بيا�ض  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  ال�سوافية  بدر  بن  عبداللـه  بنت  بدرية  تعلن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  املميزة  اليا�سمني 
1194748 ، 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 : 
هاتـف رقــم : 92824323

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

بدر بن خلفان بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة بدر بن خلفان بن علي املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بــن علــي  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بدر بن خلفان  يعلن بدر بن خلفان بن علي املقبايل 
املقبايل و�سريكــه للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
3190072 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 400 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99002772

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رفيدة العاملية �ص.م.م
يعلن خليفة بن عبداللـه بن حممد العلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو رفيدة العاملية �ض.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1270286  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 : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99339214
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حمد بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا االأربع العاملية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الزوايا االأربع العاملية  يعلن حمد بن �سعيد بن ح�سن الرواحي 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1087883 ،  للتجـــارة واملقـــاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 63 ر.ب : 323
هاتـف رقــم : 99314300

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن م�سعود بن �سامل املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للتكنولوجيا احلديثة �ص.م.م
للتكنولوجيــا  اخلليــج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املب�سلي  �سامل  بن  م�سعود  بن  يعلن علي 
احلديثــة �ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1031044 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 494 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99033120

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن عبدالكرمي بن حممد العو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العو�سي الذهبية للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن عبدالكرمي بن حممد العو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع العو�سي 
الذهبيــة للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1168600 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 21 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 97683444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حممد بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ه�سبــة ال�ســرق  بــن �سعيــد البلو�ســي  يعلن �سليمـان بـن حممــد 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3316360 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 315 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 99027476

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سويات النبع - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سويات النبع - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1649868 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثــيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 100 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 99327572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عبدون بن حممد بن حبنون احلر�سو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء االأهلية �ص.م.م
يعلن عبـدون بــن حممــد بن حبنـون احلر�سو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة هيمـاء االأهليــة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5102561 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/19م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثــيل 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 : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 99819197
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن حمود بن �سعيد املحاربي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفائ�ص العاملية املتحدة �ص.م.م

يعلن خالد بن حمود بن �سعيد املحاربي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة النفائ�ض العاملية املتحدة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1189203 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سفـــي وحــده حـــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة اأمــام الغـيـــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 14 ر.ب : 600
هاتف رقم : 94422131

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمود بن �شعيد بن حماد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة حمود بن �شعيد بن حماد الرا�شدي للتجارة - تو�شية  

يعلن حمود بن �سعيد بن حماد الرا�سدي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة حمود بن �سعيد بن حماد 
الرا�سدي للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 8065748 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92609092

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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 حمد بن خمي�س البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عنود الربميي للتجارة - ت�شامنية  
يعلن اأحمد بن حمد بن خمي�س البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة عنود الربميي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 8073120 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99445599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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جمعة بن غافان بن محمد ال�شام�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدعائم ملقاوالت البناء - ت�شامنية  
ملقاولت  الدعائم  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  ال�سام�سي  يعلن جمعة بن غافان بن محمد 
البناء - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1064709 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
محافظة الربميي

هاتف رقم : 96311500
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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 �شامل بن خنيفر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع �شاحك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
يعلن �سعيد بن �سامل بن خنيفر احلجري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ينابيع �ساحك للتجارة 
  ، الـتجــــاري بالرقــــــم 1146041  اأمانــــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  واملقــاولت - ت�سامنــية 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99595398

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

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات الدكيك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
يعلن عبداللـه بن �سامل بن خنيفر احلجري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مرتفعــات الدكيــك 
للتجارة واملقــاولت - ت�سامنــية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1090977 ،  
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 421 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99299270

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

�شليمان بن نا�شر بن ح�شن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �س.م.م   
يعلن �سليمان بن نا�سر بن ح�سن البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ربوع قرنة للتجارة 
واملقاولت �س.م.م  ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1038022 ،  وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/31م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية اإبراء - محافظة �شمال ال�شرقية

�س.ب : 529 ر.ب : 400
هاتف رقم : 92884880

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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�شعيد بن �شامل بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع الغبي للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن علي احلجري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة روائع الغبي للتجارة - 
، وللم�سفـي وحــده  بالرقـم 1072918  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلة لدى  ت�سامنية 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 98555563

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياحني الغبي للتجارة - تو�شية

يعلن �سعيد بن �سامل بن علي احلجري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة رياحني الغبي للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1063289 ، وللم�سفـي وحــده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 98555563

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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يون�س العنقودي وجمعة العامري و�شامل البو�شعيدي و�شعود ال�شليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نهر الربجميات - ت�شامنية
يعلن يون�س العنقودي وجمعة العامري و�سامل البو�سعيدي و�سعود ال�سليمي اأنهم يقـومون 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري  بت�سفـيـة �سركـــة نهر الربجميات - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى 
وللم�سفـني وحــدهم حق   ، املوؤرخ 2018/3/27م  ال�سركاء  ، وفقا لتفاق  بالرقـم 1009634 
كافـــة  فـي  امل�سفـني  ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية ال�شيب - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 99343230 - 99206020 - 99261745 - 96206040
كمــــا يدعــــو امل�سفـون مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــون

را�شد بن مبارك امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة البوابة الذهبية للتنمية ال�شياحية وال�شيافة �س.م.م

يعلن را�سد بن مبارك امل�سكري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة البوابة الذهبية للتنمية ال�سياحية 
وال�سيافة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1094619 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99763312

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأنور بن اأحمد بن دروي�س العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن واأنور للتجارة �س.م.م
للتجارة  واأنور  �سركـــة ح�سن  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  العجمي  دروي�س  بن  اأحمد  بن  اأنور  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1698699 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/5/1م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�س.ب : 3391 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95151082

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

في�شل بن �شامل بن �شيف العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شل املرجان �س.م.م
يعلن في�سل بن �سامل بن �سيف العامري اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة اأ�سـل املرجـان �س.م.م ،

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1120660 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   ، 2018/3/6م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�س.ب : 2641 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92116602

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد لالإن�ساءات العمرانية �ش.م.م
املجــد  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــــة  الفار�سـي  بــن عبداللـه  بـــن عبدالرحمن  يعلن عبــداللـه 
للإن�ســاءات العمرانيــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 8054827 ،

فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/12/5م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 664 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99466699 - 96122140
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبدالرحمن بن غافان بن حممد ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البواين املتحدة �ش.م.م
م�ساريـع  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنه  ال�سام�سي  حممد  بن  غافان  بن  عبدالرحمن  يعلن 
 ،  1113799 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  املتحـــدة  البوانـي 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 96311500
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن عي�شى بن �شامل ج�شعول قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفالك ال�شرق االأو�شط للتجارة واملقاوالت �س.م.م
ال�سرق  اأفالك  اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة  اأحمد بن عي�سى بن �سامل ج�سعول قطن  يعلن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م  واملقاولت  للتجارة  الأو�سط 
متثيــــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/12/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1758152
الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 1897 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99592002

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

�شالح بن �شعيد بن �شامل امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزرعة النزاري - ت�شامنية
يعلن �سالح بن �سعيد بن �سامل امل�سكري اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة مزرعة النزاري - ت�سامنية  ، 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1784013 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلــة لدى 
2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتف رقم : 96688888
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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يا�شر بن محمد بن ر�شا عبداالأمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ليال �س.م.م
يعلن يا�سر بن محمد بن ر�سا عبدالأمري اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة ليال �س.م.م  ، وامل�سجلــة 
لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1240978 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة 
فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
كورني�س مطرح - بناية بنك ظفار - الطابق الثالث - مكتب رقم : 21

�س.ب : 1876 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24714967 فاك�س رقم : 24714968

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

�شلطانة بنت �شيف بن خالد البو�شعيدية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جلنار العا�شمة �س.م.م
تعلن �سلطانة بنت �سيف بن خالد البو�سعيدية اأنها تقـوم بت�سفـيــة �سركــــة جلنار العا�سمة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1097387 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــية وحــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتف رقم : 95999052

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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عائ�شة بنت �شبيل بريبخ�س البلو�شية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موؤ�ش�شة رمال اخلو�س للتجارة �س.م.م
رمــال  موؤ�س�ســة  �سركــــة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنها  البلو�سيــة  بريبخ�س  �سبيل  بنت  عائ�سة  تعلن 
 ،  1409760 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م  للتجارة  اخلو�س 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــدها  وللم�سفـــية 

مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
املعبيلة - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�س.ب : 123 ر.ب : 112
هاتف رقم : 98888681

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

مهاء بنت �شامل بن را�شد اجلهورية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة االفندر للتجارة - ت�شامنية
تعلن مهاء بنت �سامل بن را�سد اجلهوريــة اأنها تقــوم بت�سفـيــة �سركــــة زهــرة الفــندر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 1005343 ،  وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/9م ، وللم�سفـــية وحــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
القرم - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�س.ب : 324 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99333170

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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�شيف بن محمد بن �شالح العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شيف بن محمد بن �شالح العامري و�شركاه للتجارة - تو�شية

يعلن �سيف بن محمد بن �سالح العامري اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة �سيف بن محمد بن 
الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، للتجــارة - تو�سيــة  العامري و�سركــاه  �سالح 
حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، املوؤرخ 2018/12/26م  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ، بالرقـــم 1366700 
اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة  متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �شور - محافظة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 409 ر.ب : 120
هاتف رقم : 99313955

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق قريات للتجارة - تو�شية

يعلن �سيف بن محمد بن �سالح العامري اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة اآفاق قريات للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 4120051 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/26م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
والية �شور - محافظة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 409 ر.ب : 120
هاتف رقم : 99313955

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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خلفان بن را�شد بن خلفان املنذري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الريان املتحدة �س.م.م
املتحدة  الريان  دار  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنه  املنذري  خلفان  بن  را�سد  بن  خلفان  يعلن 
�س.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1057017 ، وللم�سفـــي وحــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق 

كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99326589

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

را�شد بن علي بن اإبراهيم البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإبداع الهند�شي �س.م.م
الهند�ســي  الإبــداع  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنــه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  علي  بن  را�سد  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1048489 ، وللم�سفـــي وحــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق 

كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
محافظة م�شقط

�س.ب : 1116 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99326488

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

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دانة البلد للتجارة �س.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة دانــة البلــد للتجــارة  يعلـن حمـد بن عامر بن �سعيد ال�سبيبي 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1058077 ، وللم�سفـــي وحــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق 

كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99322314

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

يو�شف بن اأحمد بن عبيد احلديدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البنية املتكاملة - ت�شامنية
 - املتكاملة  البنية  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنــه  اأحمد بن عبيد احلديدي  يعلن يو�سف بن 
لتفاق  وفقا   ،  1107594 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/9م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
فرق - والية نزوى - محافظة الداخلية

�س.ب : 812 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92280400

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن �شالح بن را�شد الكندي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل بن �شالح بن را�شد الكندي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سامل بن �سالح بن را�سد الكندي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة  �سامل بن �سالح بن را�سد 
الكندي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 
متثيــــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/4/9م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  5033977
الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

�س.ب : 106 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99337402

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
محمد بن حبيب بن �شعيد ال�شق�شي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة محمد بن حبيب بن �شعيد ال�شق�شي واأوالده للتجارة - تو�شية
يعلن محمد بن حبيب بن �سعيد ال�سق�سي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة محمد بن حبيب بن 
الـتجــــاري  اأمانـــة ال�سجـــل  لــــدى  ، وامل�سجلــة  �سعيــد ال�سق�ســي واأولده للتجـارة - تو�سيــة 
حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، املوؤرخ 2018/12/20م  ال�سركاء  وفقا لتفاق   ، بالرقـــم 5048818 
اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة  متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 92585517
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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زاهر بن عبداللـه بن �شيف الق�شابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب ال�شم�س خلدمات اللوج�شتية - ت�شامنية
يعلن زاهر بن عبداللـه بن �سيف الق�سابي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة  باب ال�سم�س خلدمات 
 ،  1154817 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - اللوج�ستية 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/20م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي 
تتعلق  التي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99206953
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

اأيوب بن حمد بن خلفان الربعاين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة الداخلية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة مدينــة الداخليــة  بــن خلفــان الربعاين  بــن حمـد  اأيــوب  يعلــن 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة   - واملقــــاولت  للتجــارة 
متثيــــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/12/12م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1025084
امل�سفـي فـي كافــــة الأمور  ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99547974
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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 خلفان بن حميد الربعاين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الربعاين ال�شاملة - ت�شامنية
الربعاين  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنــه  الربعاين  حميد  بن  خلفان  بن  حمد  يعلن 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 5103789 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 92980843
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

حمد بن حمود بن نا�شر العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل �شافع للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن حمد بن حمود بن نا�سر العامري اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة معامل �سافع للتجارة 
 ،  1121733 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/11/26م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي 
تتعلق  التي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�شافع - والية اإزكي - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99162299
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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�شاملة بنت علي بن �شعيد ال�شق�شية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم النيل للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  النيل  ن�سيم  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقـوم  اأنــها  ال�سق�سية  �سعيد  بن  بنت علي  �ساملـة  تعلن 
لتفــاق  وفقــا   ،  1013902 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/31م ، وللم�سفـــية وحــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
 والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99000640
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

محمد بن خلف بن محمد الهاليل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�س البنف�شج املتحدة للتجارة - ت�شامنية
يعلن محمد بن خلف بن محمد الهاليل اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة اأر�س البنف�سج املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1125751 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 محافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 40 ر.ب : 323

هاتف رقم : 92118835
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن �شعيد بن نا�شر ال�شعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل بن �شعيد بن نا�شر ال�شعدي وولده للتجارة - تو�شية

اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة �سامل بــن �سعيــد بــن  يعلن �سامل بن �سعيد بن نا�سر ال�سعدي 
نا�سر ال�سعدي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 
حــــق متثيــــل  ، وللم�سفـــي وحـــده  املــوؤرخ 2018/6/27م  ال�سركـاء  وفـقا لتفــاق   ،  3309410
امل�سفـي فـي كافــــة الأمور  ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 18 ر.ب : 313

هاتف رقم : 99466949
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

حمدان بن عبداللـه بن زاهر الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون البادية �س.م.م
الباديــة  اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة عيـــون  يعلن حمدان بن عبداللـه بن زاهــر الرواحــي 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1606352 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�س.ب : 163 ر.ب : 323
هاتف رقم : 99881441

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

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املبدعون العرب الوطنية - تو�شية
يعلن عبداللـه بن مبارك بن �سنان اخل�سوري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة املبدعون العرب 
الوطنية - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1141371 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية الر�شتاق - محافظة جنوب الباطنة

�س.ب : 32 ر.ب : 318
هاتف رقم : 99455786

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

ح�شن بن عبداللـه بن حمدان احلمداين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل ال�شومحان للتجارة �س.م.م
يعلن ح�سن بن عبداللـه بن حمدان احلمداين اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة تالل ال�سومحان 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1008828 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافــــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 907 ر.ب : 320
هاتف رقم : 97333984

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�سلطان بن �سعيد بن اأحمد املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق املودة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سلطان بن �سعيد بن اأحمد املحروقي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة عبق املودة للتجارة -

ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1110571 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/28م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية اأدم - محافظة الداخلية

�ص.ب : 97 ر.ب : 618
هاتف رقم : 99794876

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن حيدر بن علي املرزوقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سحم للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن حيدر بن علي املرزوقي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سموخ �سحم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 3241203 ، وللم�سفـــي وحــده 
فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل 

كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99723233

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يون�ص بن عبدالفتاح بن محمد ال�سيزاوي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع يون�ص ال�سيزاوي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن يون�س بن عبدالفتاح بن محمد ال�سيزاوي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع يون�س 
ال�سيزاوي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري 
اأمــام الغـيــر ،  بالرقـــم 1049246 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 511 ر.ب : 311
هاتف رقم : 26844170

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

ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي واإخوانه للتجارة - تو�سية

يعلن ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة ماجد بن �سعيد بن علي 
الهـــدابي واإخوانــه للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــــم 
وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3005267
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 330 ر.ب : 322
هاتف رقم : 98566639

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�سي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأبو اأحمد 
الوطنيــة للتجــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1014705 ،

اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي 
مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 61 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99000611
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن �سامل بن عبداللـه اآل عبدال�سالم
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف بن �سامل بن عبداللـه اآل عبدال�سالم و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سيف بن �سامل بن عبداللـه اآل عبدال�سالم اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سيف بن �سامل بن 
عبداللـه اآل عبدال�سالم و�سريكه للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل 
الـتجـاري بالرقـم 1047649 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 96444463
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سريفة بنت جمعة بن ربيع الفار�سية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�ستاء املميزة للتجارة - تو�سية
تعلن �سريفة بنت جمعة بن ربيع الفار�سية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة زهرة ال�ستاء املميزة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1181596 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سويق - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 98582010

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

محمد بن عبداللـه بن محمد البلو�سي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو طارق البلو�سي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن محمد بن عبداللـه بن محمد البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأبو طارق البلو�سي 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجــارة  وولــده 
3202712 ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم : 92714070

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو في�سل ال�سعيدي العاملية �ص.م.م 
يعلن نودوفـــا عبداللطيــف اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأبو في�سل ال�سعيدي العاملية �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1154406 ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل 
اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور  ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية اخلابورة - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 34 ر.ب : 326
هاتف رقم : 94105956

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن علي بن نا�سر اخلالدي
  اإعــــــــــالن

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

يعلن �سامل بن علي بن نا�سر اخلالدي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سامل بن علي بن نا�سر 
اخلالدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
3136361 ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99326768

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الفلج للتجارة �ص.م.م
تعلن فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة حدائق الفلج للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1100279 ، وللم�سفـــية وحــدها 
فـي  امل�سفـية  وعلـــى اجلميــع مراجعة   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  حــق متثيــــل 

كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99009140

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جمان املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

تعلن فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأنوار جمان املميزة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1095431 ،

اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــدها  وللم�سفـــية 
مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99009140

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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طالب بن يا�سر الريامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة االإجابية �ص.م.م 
يعلن طالب بن يا�سر الريامي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة االإدارة االإجابية �س.م.م ، وامل�سجلــة 
لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1789139 ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة 
فــــي الت�سفـيــــة اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 552 ر.ب : 130
هاتف رقم : 92424452

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�ستك�سف ال�ساملة �ص.م.م 

ال�ساملــة  امل�ستك�ســف  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  الريامي  يا�سر  بن  يعلـن طالب 
، وللم�سفـــي وحــده  بالرقـم 1047284  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م 
اأمــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي  حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة 

كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 325 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92424452

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سالح بن �سعيد امل�سكري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح و�سلطان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن �سالح بن �سعيد امل�سكري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سالح و�سلطان للتجارة واملقاوالت -

التفــاق  وفقــا   ،  6002838 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18 ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96688888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 خلفان بن �سعيد الريامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق االأحمر الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�سفق االأحمر الوطنية 
 ، بالرقـم 1076605  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاوالت �س.م.م 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــــة  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــــق  وحــده  وللم�سفـــي 

مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
فنجا - محافظة الداخلية
�ص.ب : 361 ر.ب : 600
هاتف رقم : 95911114

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب جند لال�ست�سارات املحا�سبية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انفوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب جند لال�ست�سارات املحا�سبية وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة انفوي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1186754 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن ال�سغري بن �سبيح اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العريق للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن ال�سغيــر بن �سبيـــح اجلحافــــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة تالل العريـــق 
، عــن انتهــاء  الـتجاري بالرقم 6078125  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــــة لـدى  للتجارة �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

دروي�ش بن جوريك بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور النعمان للتجارة �ش.م.م
يعلـــن دروي�ش بن جوريــك بن حممـــد البلـــو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة �ســور النعمـــان 
، عــن انتهــاء  الـتجاري بالرقم 1013161  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــــة لـدى  للتجارة �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي واحلارثي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن دروي�ش بن جوريك بن حممد البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة البلو�سي واحلارثي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1537784 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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علي بن حمود بن �سلطان ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعيم الظاهرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن حمود بن �سلطان ال�سيدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة نعيم الظاهرة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8082707 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
عبداللـه بن را�سد بن حممد املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �ساطئ �سور ملقاوالت البناء واخلدمات العقارية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�سد بن حممد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �ساطئ �سور ملقاوالت 
البنــاء واخلدمــات العقاريــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــــم 
8064938 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
عبداللـه بن �سليمان بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر االإبداع للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سليمان بن �سامل املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة فجر االإبداع للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1091535 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
�سيف بن �سبيح بن خلف الكعبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة كحل التجارية - تو�سية

يعلن �سيف بن �سبيح بن خلف الكعبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة رو�سة كحل التجارية - 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 8074305  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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خالد بن عبداللـه بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكعبي واملقبايل للتجارة - ت�سامنية
يعلــن خالـــد بن عبداللـه بن حممد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة الكعبـــــي واملقبالــــي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1028862 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة جمعة بن �سعيد بن علي 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  الزيدي 
8038112 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خمي�ش بن مطر بن حممد املربوعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور الربميي للتجارة - تو�سية

يعلن خمي�ش بن مطـــر بن حممد املربوعي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة �سقـــــور الربميـــي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8050961 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حمد بن �سامل بن هالل امل�سكري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنبع احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن �سامل بن هالل امل�سكري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة املنبع احلديثة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1083535 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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ن�سر بن من�سور بن �سامل ال�سريري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلارح احلديثة �ش.م.م
يعلن ن�سر بن من�سور بن �سامل ال�سريري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة اجلارح احلديثة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1052660 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل الوادي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سهل الوادي للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1612697، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
علي بن اإ�سماعيل بن م�سلم الزيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة العيد للتجارة �ش.م.م

اإ�سماعيل بن م�سلم الزيدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة ب�سمة العيد للتجارة  يعلن علي بن 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3195864 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
حممد بن �سليمان بن �سعيد ال�سابعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع الرائق �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليمان بن �سعيد ال�سابعي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة النبع الرائق �ش.م.م ، 
الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن  بالرقم 1490869،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
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خمي�ش بن نا�سر بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد نا�سر �سامل الوهيبي للتجارة - ت�سامنية
يعلن خميــ�ش بن نا�ســر بن �سالـــم الوهيبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأوالد نا�ســر �سالــم 
الوهيبي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1193406 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن نا�سر الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار الذهبي احلديثة �ش.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن نا�سر الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة امل�ســـار الذهبــي احلديثــة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1099131 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور حواء للتجارة �ش.م.م
للتجـــارة  حـــواء  زهــور  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  بن علي اخلنب�سي  بن حمد  �سيف  يعلن 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1105933 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعايل لالإعمار - ت�سامنية

املعالــي لالإعمــار -  امل�سفـــي ل�سركــــة  �سيـــف بن حمـــد بن علـــي اخلنب�ســي ب�سفـتــــــه  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1073387 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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جا�سم بن حممد بن �سالم اجلديدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للم�ساريع الرائدة - تو�سية
للم�ساريع  امل�سهور  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  �سالم اجلديدي  بن  يعلن جا�سم بن حممد 
الرائدة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1172184 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
نا�سر بن مهيدي بن �سعيد البطا�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجماء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املتحدة  عجماء  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  البطا�سي  �سعيد  بن  مهيدي  بن  نا�سر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 6093116 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حممد بن جمعة بن مبارك املرهوبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرهوبي احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن جمعــة بن مبــارك املرهوبــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة املرهوبـــي احلديثـــة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1035105 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خلفان بن �سيف بن حمد احلارثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلويلية للتجارة - ت�سامنية

يعلن خلفان بن �سيف بن حمد احلارثـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــــة اخلويليـــة للتجــــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 6043682 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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حممد بن را�سد بن �سيف الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلل للخدمات الكهربائية - تو�سية
يعلن حممد بن را�ســد بن �سيــف الر�سيــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة احلـــل للخدمـــــات 
الكهربائية - تو�سيــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1104474 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن حمد بن �سليمان احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار م�سلمات �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حمد بن �سليمان احل�سرمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأنوار م�سلمات �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1048224 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن �سيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق جمان الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سامل بن �سيـــف الوهيبي ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة عبق جمان الوطنية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1131964 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مرهون بن حمد بن مبارك الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة زايد بن حميد بن حمد ال�سحي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  زايد بن حميد  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الغداين  يعلن مرهون بن حمد بن مبارك 
حمد ال�سحي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
3157857 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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علي بن اليا�ش بن فقري البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل م�سقط �ش.م.م
يعلن علي بن اليا�ش بن فقري البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ليايل م�سقط �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1709763 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
حممد بن عبداللـه بن حميد اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الدقم ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن حممد بن عبداللـه بن حميد اجلنيبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة روابي الدقم ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1138331 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
عبداللـه بن علي بن �سيف الفليتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الفلجات للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن علي بن �سيف الفليتي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة ن�سيم الفلجات للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1194759 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
خمي�ش بن هالل بن خمي�ش الرا�سبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الوافـي لالألعاب الت�سلية �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن هالل بن خمي�ش الرا�سبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة جنم الوافـي لالألعاب 
انتهــاء  ، عــن  الـتجاري بالرقم 1215330  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــــة لـدى  الت�سلية �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل اآل حموده
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل جعالن للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل اآل حموده ب�سفـته امل�سفي ل�سركة قوافل جعالن للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4096720 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حوراء امل�سايخي للتجارة - تو�سية
اأبو حــــوراء  امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريـــع  امل�سايخي ب�سفـتـــه  يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل 
امل�سايخي للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1141245 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن م�سعود بن الفـي العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سعيد بن حممد الكمياين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�سعيد بن  ل�سركـــة حممد بن  امل�سفـــي  العربي ب�سفـتـــه  �سعيد بن م�سعود بن الفـي  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  للتجارة  و�سريكه  الكمياين  حممد 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  5051029 بالرقم 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن علي الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة الذهبية الوطنية - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن علي الكندي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اجلودة الذهبية الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1109268 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم بن ظاهر و�سركاه للتجارة - ت�سامنية
يعلن خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سني ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سالم بن ظاهر و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5117844 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال وادي كلبوه للتجارة - ت�سامنية
يعلن خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سني ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة رمال وادي كلبوه للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5110564 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .

جمعة بن م�سعود بن خلفان الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جمعة الكندي و�سعيد املنذري للتجارة - ت�سامنية

يعلن جمعة بن م�سعود بن خلفان الكندي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة جمعة الكندي و�سعيد 
املنذري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5102405 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
علي بن �سعيد بن حمد الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك للم�ساريع التجارية �ش.م.م

يعلن علي بن �سعيد بن حمد الها�سمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة الفلك للم�ساريع التجارية 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1237811 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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علي بن ثاين بن �سيف الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالذ املتحدة �ش.م.م
 ، �ش.م.م  املتحدة  املالذ  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الها�سمي  �سيف  بن  بن ثاين  يعلن علي 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1024694 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي و�سركاه - تو�سية

يعلن جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــــة جا�ســـم بن حممـــد بن 
�سعيد العلوي و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4040740 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يو�سف بن �سامل بن م�سلم الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يعقوب الغيالين وولده للتجارة - تو�سية
يعلن يو�سف بن �سامل بن م�سلم الغيالين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأبو يعقوب الغيالين 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1076408 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خلف بن �سيف بن حممد احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العقر الذهبية - ت�سامنية
يعلن خلف بن �سيف بن حممد احلوقاين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة اأ�سوار العقر الذهبية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1190027 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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خالد بن عبداللـه بن �سعيد احلمرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوج الدولية �ش.م.م
الدولية  الفوج  امل�سفـــي ل�سركـــة  يعلن خالد بن عبداللـه بن �سعيد احلمرا�سدي ب�سفـتـــه 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1244902 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن عبود العزري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الفجر �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن عبود العزري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة قوافل الفجر �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1105052 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن �سعيد بن مبارك النجا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبناء �سعيد بن مبارك النجا�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سعيد بن مبارك النجا�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأبناء �سعيد بن مبارك 
النجا�سي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4107446 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن مبارك الغيالين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريام اخلليج للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن علي بن مبارك الغيالين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأريام اخلليــج للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4106407 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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عبداللـه بن خمي�ش بن را�سد العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرميي املتحدة للتجارة - ت�سامنية
املتحدة  امل�سفـــي ل�سركـــة العرميي  يعلن عبداللـه بن خمي�ش بن را�سد العرميي ب�سفـتـــه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1014399 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن عامر بن حممد امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء بندر للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن عامر بن حممد امل�سايخي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سمــاء بندر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1106257 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن �سعيد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الدوحة العربية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سعيــد بن �سامل بن �سعيــد احلكمانـــي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركــــة الدوحــــة العربيــــة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1843982 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سلم بن نا�سر بن خنفور الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز االأهلية �ش.م.م
يعلن م�سلم بن نا�سر بن خنفور الدرعي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة االمتياز االأهلية �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1510817 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
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�سامل بن �سليم بن خلفان احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارة ال�سبارة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سامل بن �سليم بن خلفان احلرملي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة حارة ال�سبارة للتجارة 
عــن   ، بالرقم 5100160  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ثرياء بنت �سليمان بن �سيخان الق�سابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براعم ب�سياء للتجارة - ت�سامنية
تعلن ثرياء بنت �سليمان بن �سيخـــان الق�سابيـــة ب�سفـتــــها امل�سفــــية ل�سركــــــة براعـــم ب�سياء 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5144736 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

�سالح بن �سعيد بن �سامل العبيداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سالح بن �سعيد و�سامل بن �سالم العبيداين للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن �سالـــح بن �سعيــد بن �سالـــم العبيدانـــــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة �سالـــح بن �سعيـــد 
و�سامل بن �سالم العبيداين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1277669 بالرقم 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممود بن نا�سر بن حممد الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة املتحدة للتجارة - ت�سامنية
اجلزيرة  اأ�سايـــل  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الغفيلي  حممد  بن  نا�سر  بن  حممود  يعلن 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1115274 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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�سليمان بن را�سد بن �سيف ال�سرياين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر وادي احليملي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سليمان بن را�سد بن �سيف ال�سرياين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة ج�سر وادي احليملي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1119225 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
را�سد بن ها�سل بن جمعة الهادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل املدينة الزرقاء �ش.م.م

يعلن را�سد بن ها�سل بن جمعة الهادي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سواحــل املدينــة الزرقــاء 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1830864  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
وليد بن خالد بن �سليمان ال�ساملي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإكليل املجد للتجارة - تو�سية

يعلن وليد بن خالد بن �سليمان ال�ساملي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اإكليل املجد للتجارة - 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1202536  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
وائل بن خامت بن عثمان الذهلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وائل و�سيف للتجارة - ت�سامنية

يعلن وائل بن خامت بن عثمان الذهلي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة وائل و�سيف للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1218777 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

حممد بن �سالح املعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سالح املعني للتجارة واخلدمات - تو�سية
يعلــن حممـــد بن �سالــــح املعنـي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــة حممــد بن �سالـــح املعنـــي للتجـــارة 
عــن   ،  1413490 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - واخلدمات 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتمكن �ش.م.م

يعلن حممد بن �سالح املعني ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة املتمكن �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى 
الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1549251 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة 

القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد بن عبداللـه بن خلفان الهاليل و�سريكه - ت�سامنية
خلفان  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  املعني  �سالح  بن  حممد  يعلن 
الهاليل و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1293974 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن حمود بن حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي بركاء للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن حمود بن حممد الزدجايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مرا�سي بركاء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1666401 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق املعادن للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة بريق املعادن للتجارة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1161683 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سمال الوطنية �ش.م.م

يعلن حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة رتاج ال�سمال الوطنية 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1142632 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بركاء احلديثة �ش.م.م

يعلن حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة جبال بركاء احلديثة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1135330 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بركاء ال�ساملة �ش.م.م

يعلن حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سهول بركاء ال�ساملة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1106445 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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حميد بن نا�سر بن حميد ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم البيل�سان املتحدة �ش.م.م
يعلــن حميــد بن نا�سـر بن حميـــد ال�ساحلــي ب�سفـتـــه امل�سفــــــي ل�سركــــــة ن�سائـــم البيل�ســـان 
انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1203373  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، املتحدة �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدا�سية لل�سرياميك �ش.م.م

يعلن حميد بن نا�سر بن حميد ال�ساحلي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة ال�سدا�سية لل�سرياميك 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1280932 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباع للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن حميـــد بن نا�ســر بن حميـــد ال�ساحلـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة البــاع للتجـــــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1507176 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن �سليمان اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح الرحيل �ش.م.م
يعلــن �سيف بن حمد بن �سليمان اخلنب�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـة رياح الرحيل �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1252779 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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علي بن �سامل بن علي الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكام ال�ساملة �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن علي الو�ساحي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة اأكـــام ال�ساملــــة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1113850 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

ح�سن بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ح�سن الرواحي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن ح�سن بن �سعيد بن ح�سن الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ح�سن الرواحي واأوالده 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3189597 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 
مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
خالد بن علي بن حامد العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه بن علي بن حامد العربي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن خالد بن علي بن حامد العربي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة عبداللـه بن علي بن حامد 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  العربي 
3148963 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة خالد بن علي بن حامد العربي وولده للتجارة - تو�سية
يعلن خالد بن علي بن حامد العربي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة خالد بن علي بن حامد 
العربي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3146324 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عي�سى بن عامر بن خمي�ش اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سالن للتجارة - ت�سامنية
يعلن عي�سى بن عامر بن خمي�ش اجلهوري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة لوؤلوؤة �سالن للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3251535 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن خلفان بن نا�سر ال�سعيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون الربونزي للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمــد بن خلفـــان بن نا�ســر ال�سعيبـــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة الكـــون الربونـــــزي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1067629 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حمود بن نا�سر بن حارب البهالين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املليار الوطنية - تو�سية

يعلن حمود بن نا�سر بن حارب البهالين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريــع املليار الوطنية - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1055182 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
�سعيد بن نا�سر بن زهران البكري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن �سعيد بن نا�سر بن زهران البكري ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــة اأدل�ش للتجــارة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1676717 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
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علي بن �سعيد بن مرهون العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة عربي للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن �سعيد بن مرهون العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة درة عبـــري للتجـــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7049757 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن ب�سري بن �سعيد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن ب�سري وب�سري بن �سعيد الزيدي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن ب�سري بن �سعيد الزيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سامل بن ب�سري وب�سري بن 
�سعيد الزيـــدي للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
7003773 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن عي�سى بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني ال�سوارخ للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن عي�سـى بن اإبراهيــم البلو�ســي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة عني ال�سوارخ للتجارة - 
اأعــمـال  تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8065039 ، عــن انتهــاء 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

راجي بن ربيع بن خدوم ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خ�سيب بن خدوم بن النوبي ال�سعدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن راجي بن ربيع بن خدوم ال�سعــدي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة خ�سيــب بن خـــدوم بن 
النوبي ال�سعدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3220656 بالرقم 

امل�سفــيالأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1276(

نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نا�سر بن �سامل وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة نا�سر بن �سامل وولده 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3154165 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمــري ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــــة نا�ســر بن �سامل بن 
عبداللـه املعمـــري واأوالده للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  8058741 بالرقم 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املنطيفة للتجارة - تو�سية

يعلن نا�سر بن �سامل بن عبداللـه املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة روابي املنطيفة للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1587757 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نا�سر بن �سامل بن عبداللـه اخلالدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن نا�ســر بن �سالـــم بن عبداللـه املعمـــري ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة نا�ســر بن �سالـــم بن 
عبداللـه اخلالدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3062775 بالرقم 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عي�سى بن �سامل بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد الباطنة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن عي�ســى بن �سالـــم بن علـــي البلو�ســـي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة اأبعـــاد الباطنة للتجارة 
عــن   ، بالرقم 1014590  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن �سالح بن علي امل�سلمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن علــي بن �سالـــح بن علــي امل�سلمــي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة نخيــل �سحــار للتجـــارة 
عــن   ، بالرقم 1037635  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�سول الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن علي بن �سالح بن علي امل�سلمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ف�سول الباطنة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1037995 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سالح بن خمي�ش بن حممد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سالح وعبداللـه اأبناء خمي�ش بن حممد الزعابي - ت�سامنية

يعلن �سالح بن خمي�ش بن حممد الزعابي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سالح وعبداللـه اأبناء 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  خمي�ش بن حممد الزعابي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى 
3120945 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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