
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1286(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

                  بـلديـــــــة م�سقــــــط
�ســادر فـــــي 2019/3/18 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/71 
�ســـــاأن تنظيــــم  فــــي  املحلـــي رقــــم 92/23  الأمــر 

املبانـي مب�سقـط .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

         وزارة العـــــدل
قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/2/1 باإعـالن تعديل بع�ض مواد عقد تاأ�سي�ض 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة .
                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 

ا�ستــــــــــــدراك .
                             البنــك املركــزي العمانــي

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر فرباير 2019م .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 17 رجــــــــــــب 1440هـ                                                      املـوافـــق 24 مــــــــــــار�ض 2019م
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جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2019/3 . 

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل العامل �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الري�سي املتحدة �ض.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الظاهر الوطنية لالأثاث واملفرو�سات �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبادل املتميز �ض.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال احليلني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علـي بـن �سعيـــد بــن خلفــان الغيثـــي وولــده 

للتجارة - تو�سية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر الأ�سود �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الثاقب للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرقي�سي والتوبي - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان الأجماد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الر�ستاق املتكاملة للتجارة - تو�سية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل يو�سف واإخوانه للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ض الواحة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتك العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهمم املتاألقة �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برلنت للمعار�ض الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية لال�سترياد والت�سدير �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برلنت العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاولت م�سقط احلديثة �ض.م.م .  



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة م�سقط املتحدة �ض.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سن �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثيا للولئم والأفراح - تو�سية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة للتجارة واخلدمات �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأماكن الالمعة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية ل�سناعة الرباميل �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض اخلليج ال�ساملة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام ملواد البناء �ض.م.م .

للتجارة  النقل  خلدمات  الدولية  املزيونة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعــالن 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ض للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريف لال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدرة الطيبة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منر الداخلية للتجارة واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيق املتوهج للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب الأثري احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلني �سنا�ض للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سنا�ض للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساخمات �سحار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع علي ال�سناين احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املال للم�ساريع املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سامل وخمي�ض بن حممد املقبايل 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهجان للتجارة واخلدمات الفنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر امللكي للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفاء للت�سوق ال�سحي - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساءات الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
ال�سويانــي  �سالــم احلمرا�ســدي وحمــد  ل�سركــة  الت�سفـيــة  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قا�سم بن جمعة العبيداين و�سامل بن حميد 

احلمرا�سدي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلمراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحوة نزوى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن �سامل بن �سويلم الهطايل واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتب دنيا املعرفة خلدمات التدريب - ت�سامنية .
اإعالن عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة �سيــف وثابــت اأبنــاء حمــد بــن �سلطـــان 

املجعلـي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم �سيف وثابت اأبناء حمد بن �سلطان 

املجعلي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج الرميلة ال�ساطعة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية ال�سمامات املتطورة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دهان املحدودة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التالل ال�سبعة للم�ساريع املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لإدارة الأ�سول �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن �سم�ض املدينة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الربميي ال�ساملة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزاحمي والعي�سري للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن �سعيد بن عبيد اخلزميي وولده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج البحار العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللت البحرين �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن مبارك بن ح�سن الربيكي و�سريكه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وديان ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الزاهي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة �سحم الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سيل لعدادات املياه �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابقي والرواحي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخزن الوطني لقطع غيار ال�سيارات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساءات احلديثة والتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املزيونة الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض للتعدين �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدير للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامل لتقنية املعلومات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء ال�ساروج �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمال العربي �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساروخ الأ�سود للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بـن عبداللــه بــن حممــد العدوانــي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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قـــــــــــــــــــــرارات





اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

بـلديـــــــة م�سقــــــط

قـــرار

رقم 2019/71

بتعديل بع�ض اأحكام الأمر املحلي 

رقم 92/23 فـي �ساأن تنظيم املباين مب�سقط

ا�ستنادا اإلى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ، 
واإلى الأمر املحلي رقم 92/23 فـي �ساأن تنظيم املباين مب�سقط ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تـقـــــرر

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على بع�ض اأحكام الأمر املحلي رقم 92/23 امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــة

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

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 11 مـن رجـــــــــــب 1440هـ
املوافــــق : 18 مـن مــــــــــار�ض 2019م

املهند�ض/ حم�سن بن حممد ال�سيخ
        رئيـــــ�ض بــلديــــــــــة م�سقــــــــط
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

تعديالت على بع�ض اأحكام الأمر املحلي

رقم 92/23 فـي �ساأن تنظيم املباين مب�سقط

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سي املادتني )104 ، 106( من الأمر املحلي رقم 92/23 امل�سار اإليه ، الن�سان الآتيان :

" مــادة ) 104 (

 ، ال�سمـــ�ض و�سروقهـــا  اأعمال احلفر والهدم والبناء بني غروب  باأي من  القيام  ل يجوز 
والإجازات الر�سمية ، ويوم اجلمعة فـي الأحياء ال�سكنية ، اإل بعد اأخذ موافقــة م�سبقــة 

بذلك من البلدية ، وبال�شروط التي حتددها " .

" مــادة ) 106 (

اأ - ال ي�شمح الأي مقــاول ال�شـــروع فــــي العمـــل ، اإال بعـــد احل�شـــول علـــى ت�شريــــح بذلك 
من البلدية وفقا لال�شرتاطات املتبعة فـي هذا ال�شاأن بعد تقدمي املالك اأو من ينوب 

عنه ما يثبت ت�سلمه عالئم حدود قطعة الأر�ض من قبل وزارة الإ�سكان .

ب - يجب على مالك االأر�ض اأو من ينوب عنــه تثبيــت موا�شع العالئـــم باملـــواد الثابـــتة 
على ارتفاع )1م( مرت واحد لكل من جانبي زاوية العالمة داخل حدود قطعة االأر�ض ، 
كمــا يجــب علــى مــالك االأر�ض اأو مــن ينـــوب عنـــه واملقـــاول املحافظــة علـى العالئـــم 

فـي حدود قطعة الأر�ض حتى اكتمال البناء " .

املــادة ) 2 (

ت�ساف اإلى الأمر املحلي رقم 92/23 امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )135 مكررا( ، ن�سها الآتي :

" مــادة ) 135 مكررا (

مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي املادة )14( من قانون بلدية م�سقط امل�سار اإليه ، 
يعاقب كل من يخالف اأحكام املادة )104( من هذا الأمر بغرامة اإدارية قدرها )500 ر.ع( 

خم�سمائة ريال عماين ، مع اإلزام املخالف بالتوقف الفوري " .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

وزارة العــدل
قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2019/2/1
باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإلى القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيــ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ، 

واإلى قرار جلــنة قبـول املحامـني رقــم 2018/8/12 بتعديل عقـد تاأ�سي�س �سركة / هالل الرواحي 

وماجد الرا�سدي و�سريكهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ، 

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/2 بتاريخ 2019/3/19م ، 

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديـــالت املرفقة علـى عـقد تاأ�سي�س �سركـــة / هــالل الرواحي وماجــد الرا�ســدي 

و�سريكهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 12 / 7 / 1440هـ 
املوافـــــق : 19 / 3 / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                    وكيـــل وزارة العــــدل

                                                                                    رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

تعديــل عقــــد تاأ�شيـــ�س

�شركة هالل الرواحي وماجد الرا�شــدي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

اأدنـاه  املذكـــورون  املحامــون )ال�سركـــاء(  اتفـــق  املوافـــق 2019/1/13م  االأحـــد  يـــوم  فــي  اإنــه 

علــى تعديل عقد تاأ�سيــ�س �سركة / هـــالل الرواحـــي وماجـــد الرا�ســــدي للمحامـــاة واال�ست�ســـارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحامـاة( ، والتي مت تاأ�سي�سها وفقا الأحكام قانون املحاماة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 96/108 ، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�شادر ب�شاأن ال�شروط 

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

اأول : يعدل ن�س املـادة )1( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي :

يكـون ا�ســم ال�سركــة / ماجـــد الرا�ســـدي و�سريكـــه للمحامـــاة واال�ست�ســـارات القانونيـــة 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

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

تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتني :

ثالثا : يعدل ن�س املـادة )6( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي : 

راأ�س مال ال�سركة )12.000 ر.ع( اثنا ع�سر األف ريال عماين مق�سم اإلى )12000( 

ح�ســـة بقيمـــة ا�سميـــة قدرهـــا ) 1 ( ريـــال عماين واحد للح�ســـة الواحــدة كاالآتي :

حمل الإقامــةاجلن�شيةال�شـــــمم

م�سقطعماينماجد بن نا�سر بن �سليمان الرا�سدي1

م�سقط�سوداينعبــد املنـعــــــــــــــــم اأحـمـــــــــــــــــــــد عــلـــــــــــــــــي2

عدد احل�ش�س ا�شم ال�شريك م

11900 ماجد بن نا�سر بن �سليمان الرا�سدي 1

100 عبــد املنـعــــــــــــــــم اأحـمـــــــــــــــــــــد عــلـــــــــــــــــي 2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

رابعا : يعدل ن�س البند )اأ( من املادة )8( لي�سبح كاالآتي :

ال�سركاء  اخـــتار  وقــد  باالإجماع  ال�سركـــاء  يعينه  مدير  ال�سركـــة  اإدارة  يتولــى   -  

باالإجمـــاع الفا�ســـــل/ ماجـــــد بن نا�سر بن �سليمــــان الرا�سدي ليكـــــون مديـــــرا 

لل�سركــــة حمــــور هذا العقد منفردا وب�سالحيات مطلقة .

خام�شا : يلغى البند )هـ( الوارد فـي املـادة )8( .

�شاد�شا : تبقى بقية بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل كما هي دون م�سا�س .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - ماجد بن نا�سر بن �سليمان الرا�سدي                                   التوقيع

2 - عبــد املنـعــــــــــــــــم اأحـمــــــــــــــــــــــــــد عــلـــــــــــــــــي                                  التوقيع
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

125596 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. äÉYƒÑ£e

 ¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 974 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

93037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 á«æWƒdG ±Gó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 881 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/2/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   1 3/20/19   9:52 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d IóëàŸG ∫É–Q’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG áªµdGh ô°üŸG ™«H

 IQÉéà∏d á«Hô¨dG Ωƒ∏Y ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   2 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. QƒªàdG ∞«∏¨Jh áÄÑ©J

 IQƒNòŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3168 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôªàdG ™«H

 IQƒNòŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3168 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   3 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113683 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. π«°UƒàdG äÉeóN

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M

 IQÉéà∏d AÉbQõdG êGƒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   4 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ó«dƒàd ÉjÓÿG ™æ°U

 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG áª¶fC’ »ÁÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120488 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. (AÉHô¡µdGh RÉ¨dGh §ØædG) ábÉ£dG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Qƒ£àŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 1322 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   5 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. (AÉHô¡µdGh RÉ¨dGh §ØædG) ábÉ£dG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Qƒ£àŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 1322 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G áYÉæ°U

 á«ÑgòdG ¿hõe IôgƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   6 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áãjó◊G ∫ÉªYCÓd ÉjGôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122808 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. QGòfE’G º¶fh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   7 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¢ü°üîàŸG »Ñ£dG õcôŸG

 IQÉéà∏d …Qƒ¡÷G ¿ƒeCÉŸG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 312 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG π«°ùZ

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   8 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

 IQÉéà∏d º«∏°S â«H AÉª«J ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 2125 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdG äÉØ¶æŸG ™æ°U

 √É«ŸG É«LƒdƒæµJ äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   9 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh ÉjGó¡dGh Qƒgõ∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d iófh QóH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ∞°TGô°ûdGh  IõgÉ÷G  äÉ°VÉ«ÑdGh  äÉ«fÉ£Ñ∏d  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG
. É¡¡HÉ°ûJ Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G , äÉ°VÉ«ÑdGh ∞°TGô°ûdGh äÉ«fÉ£Ñ∏d á°ü°üîàŸG

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ájõcôŸG ¿óŸG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   10 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÖYÓŸG IQGOEGh õéM ≥«Ñ£J

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1352 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe

 IQÉéà∏d …ôµÑdG Oƒ∏N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1086 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   11 3/18/19   11:10 AM

-26-



(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG è«∏ÿG äÉcôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

 IQÉéà∏d ¿ÉÑ∏dG OƒY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 79 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   12 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG ôjƒÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG ≠jôØJh øë°T

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG è«∏ÿG êÉfQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 415 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   13 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG √É«e ™«Hh IQòdG ™«H , äÉHhô°ûeh á«FGòZ OGƒe ™«H

 ™jQÉ°ûª∏d è«∏ÿG §«fi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2262 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   14 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«ë°üdG äGhOC’Gh òaGƒædGh ÜGƒHC’G Ö«côJh Ωƒ«æŸCG á°TQhh ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÓªY …OGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÓªY …OGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   15 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh ¿ƒHÉ°üdGh Qƒ£©dGh Oƒ©dG ™«H

 á∏eÉ°ûdG ¢ù«e ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 222 : Ü.Q 113 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

.  ájó∏÷G äÉéàæŸGh ájòMC’G

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á©Ñ°ùdG IƒNE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat32.indd   16 3/18/19   11:10 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
90931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. Iô¡°ùdG ÚJÉ°ùah ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG IóFGôdG ∫ÉªYC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 904 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

92489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 Ω.Ω.¢T IQÉ°Sh RÉæ¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2951 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   1 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
92627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. êÉLõdG ≈∏Y áHÉàµdGh áYÉÑ£dGh ¢û≤ædGh º°SôdG

 Ω.Ω.¢T á«YÉæ°üdG äÉeóî∏d ´GóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

92967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∑QÉe óf’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 754 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2015/2/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   2 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
98785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ó©°S AÉæHCG ¬`∏dGóÑYh ∞°Sƒj ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 807 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi

 Ω.Ω.¢T áaÉ«°†dGh øjƒªà∏d á∏eÉ°ûdG OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   3 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T áaÉ«°†dGh øjƒªà∏d á∏eÉ°ûdG OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 Ω.Ω.¢T øjƒªàdGh ºYÉ£ª∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   4 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«ŸÉ©dG IÒ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 710 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°TÉfih πaÓa äÉ°ûjhóæ°S

 IQÉéà∏d ió¡dG ó› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   5 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á°TÉYEGh øjƒ“ , ΩÉ©£dG õ«¡Œ

 IQÉéà∏d áMô≤dG ¿ƒ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 929 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ájôëÑdG ä’ƒcCÉª∏d ≈¡≤e

 IQÉéà∏d …ƒ≤dG QÉ«àN’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 929 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   6 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG º∏©ŸG øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

123918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »ÑYÉædG óeÉM óªfi ¿É£∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   7 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æWƒdG §≤°ùe »HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 420 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ,  QGòfE’G  º¶fh á«FÉHô¡µdG  ∫ÉªYC’G  ìÓ°UEGh  ójó“h Ö«côJ ,  ó««°ûàdGh AÉæÑdG  ä’hÉ≤e
. ∫õ©dG ∫ÉªYCG Ö«côJ , AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   8 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«MGôLh á«LÓY á«ÑW äÉeóN

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG á«Ñ£dG äÉeóî∏d è«∏ÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2383 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ájQÉéàdG GQÉj ΩCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 138 : Ü.Q 230 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   9 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ™«H

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG Oô‰GƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ™«H

 IQÉéà∏d Oô‰GƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   10 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á∏ª÷ÉH äÉHhô°ûŸGh ôFÉ°ü©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ó«¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,114 : Ü.Q 91 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG äGQÉ≤©∏d QÉjódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 975 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   11 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«dhódG ¿OÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh √É«ŸG äÉ£fi äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ä’hÉ≤e

 õ«ªàŸG è«∏ÿG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   12 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh ÖFÉ≤ë∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

. π«ªéàdG

 »KQÉ◊G áª‚ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. çÉKC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T á«dhódG …QÉë°U çÉKCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 673 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   13 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áXƒÑdG äÓfih ô°UÉ©ŸG

 Iõª◊G óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 740 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G äÉéàæŸGh ‹B’G Ö°SÉ◊G ™«H

 IQƒ£àŸG AGÈÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   14 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. äÉfGƒ«◊G ±ÓYCG ™æ°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fGƒ«◊G ±ÓYCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   15 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126531 : 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

 áãjó◊G IQƒHÉÿG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e ™«H

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd ôeÉ°ùdG ôéØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 700 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   16 3/18/19   10:47 AM
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(1286) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ´GóHE’G á°üæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama33.indd   17 3/18/19   10:47 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

�إعـــــــــالن

العـالمـات  )نـظـــام(  قانــون  مـن   )19( املــادة  لأحـكـــام  وفـقــا  الفـكريــة  امللـكيـــة  دائـــرة  تعلـن 
ال�سلطانـــــي  باملر�ســــوم  ال�ســــادر  العربيـة  اخلليـــج  لـــدول  التعـــاون  لدول جملــــ�س  التجاريــة 

رقــــم 2017/33 ، اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/6/6التجارة وال�سناعةهي�ساميت�سو فارما�سوتيكال كو ، انك11208

2000/2/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني221988

2000/2/27التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومبني321987

1989/11/1التجارة وال�سناعة�ســــافت ليمتد43196

1989/6/6التجارة وال�سناعةمونرتي كوروم ا�س ايه ار ال51212

1989/4/27التجارة وال�سناعةبنزاين ا�س.ايه.ا�س6820

1989/4/12التجارة وال�سناعةمازدا موتور كوربوري�سن7586

1989/4/12التجارة وال�سناعةمازدا موتور كوربوري�سن8587

1989/4/12التجارة وال�سناعةمازدا موتور كوربوري�سن9588

1989/3/27التجارة وال�سناعة�سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س10374

2009/5/17التجارة وال�سناعةاحلذاء الأنيق للتجارة �س.م.م1157309

2009/5/17التجارة وال�سناعةاحلذاء الأنيق للتجارة �س.م.م1257310

2009/5/17التجارة وال�سناعةاحلذاء الأنيق للتجارة �س.م.م1357311

1989/8/1التجارة وال�سناعةم�ساريع اجاى �س.م.م141983

2009/7/28التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة اأهل ال�سراء للتجارة1558407

2009/7/28التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة اأهل ال�سراء للتجارة1658408
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

�سركة متوين ال�سرق للتجارة 1759041
2009/9/13التجارة وال�سناعةاملحدودة �سركة حمدودة امل�سوؤولية

�سركة متوين ال�سرق للتجارة 1859042
2009/9/13التجارة وال�سناعةاملحدودة �سركة حمدودة امل�سوؤولية

كايرا دي�سرتيكت كوبراتيف ميلك 1920028
1999/5/8التجارة وال�سناعةبروديو�سرز يونيون ليمتد

كايرا دي�سرتيكت كوبراتيف ميلك 2020029
1999/5/8التجارة وال�سناعةبروديو�سرز يونيون ليمتد

1989/6/10التجارة وال�سناعةبليدينا  211277

فـيم�س امو�س ت�سوكوليت ت�سيب 2256037
2009/2/18التجارة وال�سناعةكوكي كومباين ، ال ال �سي

فـيم�س امو�س ت�سوكوليت ت�سيب 2356038
2009/2/18التجارة وال�سناعةكوكي كومباين ، ال ال �سي

1999/7/7التجارة وال�سناعةهي�ساميت�سو فارما�سوتيكال كو ، انك2420474
2009/4/11التجارة وال�سناعةتيلور روتا ا�س بي ايه2556769
2009/4/11التجارة وال�سناعةتيلور روتا ا�س بي ايه2656770

�سيفلر تكنولوجيز ايه جي اند كو 2756166
2009/3/8التجارة وال�سناعةكيه جي

1989/4/12التجارة وال�سناعة�سو�سييتة ديه زو دو فولفـيك28576
1989/4/27التجارة وال�سناعة�سو�سيتي انونيم دي زو مينريال ديفان29819
1999/4/21التجارة وال�سناعةبيوفارما3019952

كومباين جينريال دي 31763
1989/4/25التجارة وال�سناعةاتابلي�سمنت�س مي�سالن

كومباين جينريال دي 32764
1989/4/25التجارة وال�سناعةاتابلي�سمنت�س مي�سالن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

33765
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

34766
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

35767
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

36768
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

37769
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

38770
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

39771
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

40772
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

41773
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

42774
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

43775
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

44776
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

45777
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

46778
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

47779
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

48780
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

49781
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

50782
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

51783
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

52784
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

53785
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

54786
كومباين جينريال دي 
اتابلي�سمنت�س مي�سالن

1989/4/25التجارة وال�سناعة

1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي551528
1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي561529
1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي571531
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي581532
1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي591533
1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي601534
1989/6/25التجارة وال�سناعةمونديفارما اأ.جي611535
1998/5/24التجارة وال�سناعةاإنتريبارفـيومز ا�س ايه6217952

6355927
فور �سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( 

ليمتد
2009/2/7التجارة وال�سناعة

6455928
فور �سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( 

ليمتد
2009/2/7التجارة وال�سناعة

6557306
�سركة النفط العمانية للت�سويق 

�س.م.ع.ع
2009/5/17التجارة وال�سناعة

6657307
�سركة النفط العمانية للت�سويق 

�س.م.ع.ع
2009/5/17التجارة وال�سناعة

6760397
�سركة النفط العمانية للت�سويق 

�س.م.ع.ع
2009/12/9التجارة وال�سناعة

6830572
�سركة اتكو لل�سناعات الغذائية 

�س.م.م
2003/5/18التجارة وال�سناعة

6919536
�سركة اتكو لل�سناعات الغذائية 

�س.م.م
1999/2/23التجارة وال�سناعة

7019537
�سركة اتكو لل�سناعات الغذائية 

�س.م.م
1999/2/23التجارة وال�سناعة

1989/5/4التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م71871
1989/5/4التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م72872
2009/4/18التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م7356864
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/3/13التجارة وال�سناعة�سركة بابل العاملية7419659

7557294
ال�سركة البحرية والتجارية العاملية 

�س.ذ.م.م
2009/5/16التجارة وال�سناعة

7657295
ال�سركة البحرية والتجارية العاملية 

�س.ذ.م.م
2009/5/16التجارة وال�سناعة

7757296
ال�سركة البحرية والتجارية العاملية 

�س.ذ.م.م
2009/5/16التجارة وال�سناعة

1989/4/10التجارة وال�سناعةكيتو كوربوري�سن78551

7921416
�سو�سيتي انونيم دي زو مينريال 

دى ايفـيان
1999/11/30التجارة وال�سناعة

8021507
�سو�سيتي انونيم دي زو مينريال 

دى ايفـيان
1999/12/18التجارة وال�سناعة

1999/4/4التجارة وال�سناعةكونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي8119812
1999/4/4التجارة وال�سناعةكونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي8219813
1999/4/19التجارة وال�سناعةكونينكليجكي دووي اإيجبريتز بي.فـي8319934
1999/4/19التجارة وال�سناعةكونينكليجكي دووي اإيجبريتز بي.فـي8419935
1989/3/12التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك85183
1989/3/12التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك86202

8758593
�ستاربك�س كوربوي�سن
 )�ستاربك�س كمبنى(

2009/8/24التجارة وال�سناعة

8858635
�ستاربك�س كوربوي�سن 

)�ستاربك�س كمبنى(
2009/8/29التجارة وال�سناعة

8958636
�ستاربك�س كوربوي�سن 

)�ستاربك�س كمبنى(
2009/8/29التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

90575
تيجني كابو�سيكي كاي�سا 

)تيجني ليمتد(
1989/4/12التجارة وال�سناعة

1991/3/25التجارة وال�سناعةجممع ملا الطبي �س.م.م915318

9226791
املكتب العربي لل�سوؤون الهند�سية 

�س.م.م
2001/12/1التجارة وال�سناعة

1999/8/30التجارة وال�سناعةال�سرين للمن�سوجات �س.م.م9320828

9421202
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

9521203
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

9621204
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

9721205
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

9821206
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

9921208
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

10021211
�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه 

للت�سويق املحدودة
1999/11/9التجارة وال�سناعة

10123500
اإبراهيم للم�ساريع الهند�سية 

واخلدمات
2000/9/3التجارة وال�سناعة

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــةالعالمة

119591
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

219592
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

319593
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

419594
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

519595
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

619596
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

719597
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

819598
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

919599
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1019600
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1119601
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1219602
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــة

1319603
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1419604
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1519605
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1619606
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1719607
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1819608
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

1919609
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2019610
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2119611
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2219612
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2319613
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2419614
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م

2519615
�سركة الإمناء ال�سناعي

1999/3/7التجارة وال�سناعة " اندفكو " �ش.م.م
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــة

1999/2/1التجارة وال�سناعةبي بي براندز هولدجنز اإل اإل �سي2619420

1999/2/1التجارة وال�سناعةبي بي براندز هولدجنز اإل اإل �سي2719421

2858503
اأكادميي اوف مو�سن بكت�سر

2009/8/10التجارة وال�سناعة اآرت�ش �ساين�سيز

2958504
اأكادميي اوف مو�سن بكت�سر

2009/8/10التجارة وال�سناعة اآرت�ش �ساين�سيز

3058505
اأكادميي اوف مو�سن بكت�سر

2009/8/10التجارة وال�سناعة اآرت�ش �ساين�سيز

1989/5/17التجارة وال�سناعةذا يوكوهاما رابر كو ، ليمتد31916

1989/5/17التجارة وال�سناعةذا يوكوهاما رابر كو ، ليمتد32917

1989/5/21التجارة وال�سناعة�سوميتومو رابر اأند�سرتيز ليمتد33955

1989/5/21التجارة وال�سناعة�سوميتومو رابر اأند�سرتيز ليمتد34956

1989/5/30التجارة وال�سناعةجو�سيا باركز اآن �سونز ليمتد351139

2009/5/31التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن3657480

3719985
�سيكو هولدجنز كوربو�سيكي كاي�سا 

1999/5/1التجارة وال�سناعة)�سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

3856993
�سارب كابو�سيكى كاي�سا 

2009/5/2التجارة وال�سناعة)�سارب كوربوري�سن (

2009/9/27التجارة وال�سناعةوي�سنت هوتيل ماجنمنت ، ال بي3959230

2009/9/27التجارة وال�سناعةوي�سنت هوتيل ماجنمنت ، ال بي4059229
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ا�ستــــدراك
تنـــــوه وزارة التجـــارة وال�سناعـــة اإلى اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�سر اإعالن انتهاء اأعمـال 
الت�سفية ل�سركة اأبو غياثي للتجارة �ش.م.م ، املن�سور فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1285( ، 

ال�سـادر بتاريخ 10 رجب 1440هـ ، املوافــــــق 17 مار�ش 2019م ، اإذ ورد كالآتي :

مطر بن خمي�س بن �سيف القتبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غياثي للتجارة �س.م.م
يعلـــن مطــر بن خمــي�ش بن �سيف القتبــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبـــو غياثــي للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7058896 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
�س.ب : 48 ر.ب : 515

هاتـف رقــم : 99332220
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

وال�سحيــح هــو :

مطر بن خمي�س بن �سيف القتبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غياثي للتجارة �س.م.م
يعلن مطر بن خمي�ش بن �سيف القتبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأبو غياثي للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 7058896 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �سهـــر فرباير 2019م قـد بلــغـت : 1٫599٫131٫709/625 ريال عماين 

) مليــــارا وخم�سمائـــــة وت�سعـــــة وت�سعــني مليونــا ومائـــة وواحــدا وثالثـــني األفـــا و�سبعمائـــة 

وت�سعة ريـــالت عمانية و�ستمائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة

رقم 
املناق�صـة

2019/5/6 2019/4/11

)3٫000 ر.ع(
ثالثـــــة اآالف 
ريــال عمانـي 

ال�سركـات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال الطرق 

وامل�سجلــة لدى 
جملـــ�س املناق�ســـات 
بالدرجـــــة املمتــــازة

م�سـروع اإن�ســاء 
ازدواجيــة طريق 

االأن�سـب
 " املرحلـــة االأولـــى"

2019/3

ميكن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقــــع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــــن تاريــــخ  2019/3/20م 
وحتى التاريـخ املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله ، على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع 

الإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركات اأن ترفـق مع عطاءاتها تاأمينـا موؤقتا فـــي �سورة �سمـــان م�سرفـــي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم 
العطاءات , وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه , على اأن يتـــم و�سع 
املحدد  املوعد  قبل  باخلوير  املجلــ�س  مببنــى  املناق�ســات  �سندوق  فـي  امل�سرفـي  ال�سمان  اأ�سل 

لتقدمي العطاءات .

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمــة اإ�سنــاد علـى املوقـــع الإلكرتونــي املذكـــور اأعـــاله قبل 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
�ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب ن�سبــة 

تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحل العامل �ش.م.م  
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة 
   ، بالرقـــم 1012084  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  العالـــم �ش.م.م  �سواحـــل 
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 : 
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - عمارة برج املدينة

الطابق الثالث - �شقة رقم : 310 
�ش.ب : 575 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24991899 فاك�ش رقم : 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

مكتب د.ح�شني بن �شعيد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الري�شي املتحدة �ش.م.م  
الري�ســـي  �سركـــة م�ساريـــع  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الغافــري  �سعيـــد  بــن  د.ح�ســـني  يعلن مكتب 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1203575 ، وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/12/16م ، 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 : 
�ش.ب : 902 ر.ب : 133 اخلوير

هاتف رقم : 98081785 - 24137272 فاك�ش رقم : 24137310 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مكتب عمر الها�شمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت الظاهر الوطنية لالأثاث واملفرو�شات �ش.م.م  
يعلن مكتب عمر الها�سمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة بيت 
الظاهــر الوطنيــة لالأثــاث واملفرو�ســـات �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري 
حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2019/2/20م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقــا   ،  1212444 بالرقـــم 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - �شكة رقم : 246 - مربع رقم : 39 

 جممع رقم : 238 - بناية رقم : 1/19/1 - الطابق الرابع - �شقة رقم : ب 42 
هاتف رقم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

عبدالعزيز بن را�شد بن �شلطان اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التبادل املتميز �ش.م.م  
يعلـن عبدالعزيز بن را�سد بن �سلطان اليعقوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التبادل املتميز 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1135569 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/3/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
هاتـف رقــم : 92060000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 م�سعود بن علي اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال احليلني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  

يعلـن اأحمد بن م�سعود بن علي اجلهوري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال احليلني للتجارة 
 ، بالرقـــم 1176997  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، - ت�سامنيـــة  واملقـــاوالت 
، وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99511314

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 خليفة بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية  

يعلـن �سامل بن خليفة بن �سعيد الريامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دوحة ال�سرق للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1069936 ، وللم�سفـي وحده 
كافة  فـي  امل�سفـي  ، وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  حق متثيل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92808017
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �سعيد بن خلفان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة علي بن �سعيد بن خلفان الغيثي وولده للتجارة - تو�سية  

يعلـن علي بن �سعيد بن خلفان الغيثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة علي بن �سعيد بن خلفان 
الغيثي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3065375 ، 
، وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 96268442

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن علي بن حممد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر االأ�سود �ش.م.م  

االأ�سود  القمر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البو�سعيدي  حممد  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1026786 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى 
املوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2115 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 96376969

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن يعقوب بن عبداللـه العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضتقبل الثاقب للتجارة - ت�ضامنية  
الثاقب  امل�ستقبل  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  العربي  عبداللـه  بن  يعقوب  بن  يعلن خالد 
وفقا   ،  1164631 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/26م ، 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 : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

�ص.ب : 614 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95874644 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

م�ضعود بن خلف بن عبداللـه التوبي و�ضليمان بن حممد بن �ضامل الرقي�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرقي�ضي والتوبي - ت�ضامنية  
يعلن م�سعود بن خلف بن عبداللـه التوبي و�سليمان بن حممد بن �سامل الرقي�سي اأنـــهما 
يقـومان بت�سفـيـة �سركـــة الرقي�سي والتوبي - ت�سامنية  ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل 
الـتجــاري بالرقم 1113084 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/5م ، وللم�سفـيني وحــدهما 
فـي  امل�سفـيني  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99446386
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــيان
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اأ�ضامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�ضي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كيان االأجماد للتجارة �ص.م.م  
االأجماد  كيان  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  اخلرو�سي  حميد  بن  عبداللـه  بن  اأ�سامة  يعلن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1166636 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/21م ، 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 : 
والية امل�ضنعة - حمافظة جنوب الباطنة 

�ص.ب : 315 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99610091 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

علي بن �ضامل بن مرهون اخلنب�ضي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال الر�ضتاق املتكاملة للتجارة - تو�ضية  
يعلن علي بن �سامل بن مرهون اخلنب�سي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة جبال الر�ستاق املتكاملة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1202784 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/26م ، 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 : 
والية الر�ضتاق - حمافظة جنوب الباطنة 

�ص.ب : 556 ر.ب : 320
هاتف رقم : 92252285 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1286(

اإ�ضماعيل بن يو�ضف الزدجايل
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة
 اإ�ضماعيل يو�ضف واإخوانه للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية  

اإ�سماعيل يو�سف واإخوانه  اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  الزدجايل  اإ�سماعيل بن يو�سف  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1122045 ،
فـــي  ال�سركـــــة  حـــق متثيــــل  وحـــــده  وللم�سفـي   ، املوؤرخ 2018/2/5م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
تتعلق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـــي  امل�سفـــي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة 

�ص.ب : 10537 ر.ب : 314
هاتف رقم : 99468475 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

�ضيف بن �ضعيد بن �ضلطان الغافري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة هم�ص الواحة للتجارة - ت�ضامنية  
يعلن �سيف بن �سعيد بن �سلطان الغافري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة هم�ش الواحة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1190292 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2019/2/26م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية الر�ضتاق - حمافظة جنوب الباطنة 

هاتف رقم : 97900099 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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عمران بن حممد بن �صعيد امل�صلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة انتك العاملية �ش.م.م  
يعلن عمران بن حممد بن �سعيد امل�سلحي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة انتك العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1176166 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   , 2019/1/9م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 369 ر.ب : 122

هاتف رقم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خليل بن عبداللـه بن �صعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهمم املتاألقة �ش.م.م  
يعلن خليل بن عبداللـه بن �سعيد العامري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة الهمم املتاألقة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1215343 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2019/1/28م , 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 : 

اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 164 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99755435 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برلنت للمعار�ش الدولية �ش.م.م  
يعلن عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة برلنــت للمعــار�ش 
الدولية �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1046348 , وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/22م , 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 : 
�ش.ب : 2581 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99808070 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العربية لال�صترياد والت�صدير �ش.م.م  

يعلن عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة العربية لال�سترياد 
والت�سدير �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1648284 , وفقــا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/22م , 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 : 
�ش.ب : 868 ر.ب : 131

هاتف رقم : 99808070 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برلنت العاملية �ش.م.م  

يعلن عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة برلنــت العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1045154 , وفقا التفاق ال�سركـاء املــوؤرخ 
2018/2/22م , 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 : 

�ش.ب : 665 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99808070 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي و�صعيد بن عبداللـه بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مقاوالت م�صقط احلديثة �ش.م.م  
يعلن عبا�ش بن عبداللـه بن حممد العجمي و�سعيد بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنـــهما 
يقـومان بت�سفـيـة �سركــة مقاوالت م�سقط احلديثة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل 
وللم�سفـيني   , 2018/3/22م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقــا   ,  1056630 بالرقـــم  الـتجــاري 
وحــدهما حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـيني 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2581 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99808070 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــيان
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عبداللـه بن حممد بن �صليم ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دوحة م�صقط املتحدة �ش.م.م  

يعلن عبداللـــه بــن حممــد بــن �سليــم ال�سيابــي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـة �سركــة دوحـــة م�سقـــط 
املتحــدة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1142087 , وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/1/30م , 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 : 
�ش.ب : 560 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99885866 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأك�صن �ش.م.م  

يعلن عبداللـــه بــن حممــد بــن �سليــم ال�سيابــي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـة �سركــة اأك�سن �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1143063 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/12/26م , 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 : 

�ش.ب : 560 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99885866 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن حممد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرثيا للوالئم واالأفراح - تو�صية  
يعلن عبداللـه بن علي بن حممد البو�سعيدي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـة �سركــة الرثيا للوالئم 
واالأفراح - تو�سية , وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1108496 , وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/17م , 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 : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 2115 ر.ب : 132
هاتف رقم : 96376969 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن حممد بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الورقة للتجارة واخلدمات �ش.م.م  
يعلن علي بن حممد بن عبداللـه اللواتي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة الورقة للتجارة واخلدمات 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1244396 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء 
اأمــام الغـري ,  املــوؤرخ 2018/4/30م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 1798 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99348950 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأماكن الالمعة للتجارة - ت�صامنية 
يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة االأماكــن الالمعــة 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1037759 , 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 : 
هاتف رقم : 99003267 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

نزار بن �صعيد بن اأحمد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الوطنية ل�صناعة الرباميل �ش.م.م 
يعلن نزار بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنه يقوم بت�سفـية ال�سركة الوطنية ل�سناعة الرباميل 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1553895 , وللم�سفـي وحــده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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هيثم بن علي بن �صامل ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش اخلليج ال�صاملة للتجارة �ش.م.م
اأر�ش اخلليج ال�ساملة  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن هيثم بن علي بن �سامل ال�سنفري 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1192599 , وفقــا التفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/3/1م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 96185828
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدالـله بن اأحمد بن �صامل الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرام ملواد البناء �ش.م.م

يعلـن عبدالـله بن اأحمد بن �سامل الكثريي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة املــرام ملــواد البنــاء 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1084274 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/10/28م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 95934633
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن عو�ش بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة املزيونة الدولية خلدمات النقل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن اأحمــد بن عـو�ش بن بخيت الربعمي اأنــــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة املزيونــة الدوليـــة 
خلدمات النقل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  , وامل�سجلـة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1144356 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/18م , 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 : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99693003
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأن�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  
يعلـن اأحمــد بــن عـــــو�ش بــن بخيــت الربعمــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأنــ�ش للتجــــارة 
واملقـاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2107287 , 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 �صاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99490667
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب �أبو متام - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطريف لال�ستثمار �ش.م.م
يعلــن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة الطريف لال�ستثمار 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1003709 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال  �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

قحطان بن هالل بن نا�سر �لقويطعي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لدرة �لطيبة �ش.م.م
يعلـن قحطان بن هالل بن نا�سر القويطعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة م�ساريع الدرة الطيبة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1168939 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

�مل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
حمود بن �سامل �حلارثي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منر �لد�خلية للتجارة و�خلدمات �ش.م.م

يعلـن حمود بن �سامل احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة منر الداخلية للتجارة واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1037080 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

�مل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
�سلطان بن �سليمان بن حممد �لبو�سعيدي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لربيق �ملتوهج للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سلطان بن �سليمان بن حممد البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة الربيق املتوهج 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1126036 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

�مل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب الأثري احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة عرب الأثري احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1006231 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عي�سى بن عبا�ش بن حممود �ساجواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلني �سنا�ش للتجارة - ت�سامنية
يعلن عي�سى بن عبا�ش بن حممود �ساجواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة جلني �سنا�ش للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1040926 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سنا�ش للتجارة - تو�سية

يعلن عي�سى بن عبا�ش بن حممود �ساجواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�سارف �سنا�ش للتجارة - 
اأعــمـال  انتهــاء  ، عــن  الـتجــــاري بالرقـم 1039224  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلـة لـدى  تو�سية 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي وعي�سى بن علي بن ح�سن املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساخمات �سحار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي وعي�سى بن علي بن ح�سن املعمري ب�سفـتهما 
امل�سفيني ل�سركـة �ساخمــات �سحــار للتجــارة واملقــاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة 
ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1092927 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــيان
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مازن بن �سيف بن حممد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي الدولية �ش.م.م
يعلن مازن بن �سيف بن حممد الزيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الزيدي الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1059716 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن حممد بن را�سد ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع علي ال�سناين احلديثة �ش.م.م
يعلن علي بن حممــد بن را�ســد ال�سنانــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريـــع علـــي ال�سنانــي 
احلديثــة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1123611 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املال للم�ساريع املتحدة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن علي البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة املال للم�ساريـــع املتحــدة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1088703  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سامل العنبوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حممد بن �سامل وخمي�ش بن حممد املقبايل للتجارة - ت�سامنية

بــن �سالـــم وخميـــ�ش بن  يعلن حممد بن �سامل العنبوري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة حممــد 
الـتجــــاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلـــة لـدى  حممــد املقبــايل للتجــارة - ت�سامنيـــة 
3072169 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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هجان بن عامر بن علي الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهجان للتجارة واخلدمات الفنية �ش.م.م
يعلن هجان بن عامر بن علي الهطايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الهجان للتجارة واخلدمات 
انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1260603  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، الفنية �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

جمال بن اأحمد بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر امللكي للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية
يعلن جمال بن اأحمد بــن حمــد العبــري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الن�ســــر امللكـــي للم�ساريـــع 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1270896 ، عــن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن خلف بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفاء للت�سوق ال�سحي - ت�سامنية
يعلن �سامل بن خلف بن �سعيد العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة ال�سفاء للت�سوق ال�سحي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1273593 ، عــن انتهاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن علي بن عامر اخلياري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الإن�ساءات الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن علي بن عامر اخلياري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الإن�ساءات الذهبية للتجارة 
واملقـــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1064710 ، عــن 
املــادة )27( مــن  اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سامل احلمرا�سدي وحمد ال�سوياين للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�سدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سالـــم احلمرا�ســـدي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  ال�سوياين  وحمد 
القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهاء  ، عــن   1345761

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة قا�سم بن جمعة العبيداين و�سامل بن حميد احلمرا�سدي - ت�سامنية
يعلن �سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�سدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة قا�سم بن جمعة العبيداين 
و�سامل بن حميد احلمرا�سدي - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهاء  ، عــن   1384147

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

هالل بن عبداللـه بن حممد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلمراء للتجارة - ت�سامنية
يعلن هالل بن عبداللـه بن حممد العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سقر احلمراء للتجارة - 
ت�سامنـيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5115833 ، عــن انتهاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإبراهيم بن �سعيد بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحوة نزوى للتجارة - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريع �سحوة نزوى 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5098670 ، عــن انتهاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سليمان بن �سامل بن �سويلم الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سليمان بن �سامل بن �سويلم الهطايل واأوالده للتجارة - تو�سية

بن  �سامل  بن  �سليمان  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الهطايل  �سويلم  بن  �سامل  بن  �سليمان  يعلن 
�سويلم الهطايل واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1081878 ، عــن انتهاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة 

)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن خلف بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتب دنيا املعرفة خلدمات التدريب - ت�سامنية
يعلن �سامل بن خلف بن �سعيد العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة مكتب دنيا املعرفة خلدمات 
التدريب - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1288541 ، عــن انتهاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  الأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيف بن ثابت بن حمد املجعلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف وثابت اأبناء حمد بن �سلطان املجعلي - ت�سامنية

يعلن �سيف بن ثابت بن حمد املجعلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سيف وثابت اأبناء حمد بن �سلطان 
املجعلي - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5028825 ، عــن انتهاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  الأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مطعم �سيف وثابت اأبناء حمد بن �سلطان املجعلي - ت�سامنية
اأبناء  يعلن �سيف بن ثابت بن حمد املجعلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة مطعــم �سيـف وثابــت 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  حمد بن �سلطان املجعلي - ت�سامنية 
القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهاء  ، عــن   5037964

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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يون�س بن خليفة بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سراج الرميلة ال�ساطعة للتجارة - تو�سية

يعلن يون�س بن خليفة بن �سامل العامري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سراج الرميلة ال�ساطعة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1137398 ، عــن انتهاء  للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى 
قانــون  مــن   )27( املــادة  الأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

طارق بن �سعيد بن طارق املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية ال�سمامات املتطورة �س.م.م
يعلن طارق بن �سعيد بن طارق املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة تقنية ال�سمامات املتطورة 
اأعــمـال  اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1201035 ، عــــن انتهــاء  �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى 
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 دهان املحدودة �س.م.م

 ، �س.م.م  املحدودة  دهان  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  املعمري  طارق  بن  �سعيد  بن  طارق  يعلن 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1101886 ، عــــن 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 التالل ال�سبعة للم�ساريع املتحدة �س.م.م

يعلن طارق بن �سعيد بن طــارق املعمـري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة التــالل ال�سبعــة للم�ساريــع 
املتحدة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1830708 ، عــــن انتهــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  الأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لإدارة الأ�سول �ش.م.م
يعلن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة املركز املايل لإدارة الأ�سول 
اأعــمـال  انتهاء  عــن   ،  1038074 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

طالل اأنور بت�سو ال�سباغ
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن �سم�ش املدينة �ش.م.م
 ، املدينـــة �ش.م.م  �سمــ�ش  ركــن  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  ال�سبــاغ  بت�سو  اأنور  يعلـــن طالل 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1060633 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( مــن قانون ال�سركات التجارية رقم 

. 74/4

امل�سفــي
عبدال�سمد بن يو�سف بن �سومار البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الربميي ال�ساملة للتجارة - تو�سية

يعلن عبدال�سمــد بــن يو�ســف بن �سومــار البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة �سمــاء الربميي 
ال�ساملة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1202159 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

هالل بن عامر بن حممد العي�سري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزاحمي والعي�سري للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلـن هــالل بــن عامــر بن حممــد العي�سري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة املزاحمـي والعي�سري 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 8040400 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خمي�س بن �سعيد بن عبيد اخلزميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خمي�س بن �سعيد بن عبيد اخلزميي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن خمي�س بن �سعيد بن عبيد اخلزميي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة خمي�س بن �سعيد بن 
عبيد اخلزميي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
3103064 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خدمي بن �سعيد بن حممد الري�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج البحار العاملية �س.م.م

يعلن خدمي بن �سعيد بن حممد الري�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة اأمواج البحار العاملية 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1186215 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــي التجارية رقم 74/4 .
علي بن عبداللـه بن �سالح ال�سيزاوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالالت البحرين �س.م.م

يعلن علي بن عبداللـه بن �سالح ال�سيزاوي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة �ساللت البحرين 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1068851 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
ن�سر بن �سامل بن حممد الربيكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عبداللـه بن مبارك بن ح�سن الربيكي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن ن�سـر بن �سامل بن حممد الربيكــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة عبداللـه بن مبـــارك بن 
ح�ســن الربيكــي و�سريكه للتجـــارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل 
الـتجــــاري بالرقـم 1136191 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة 

امل�سفــيوفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عامر بن عي�سى بن عبداللـه البارحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وديان ال�سمال للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن عامر بن عي�سى بن عبداللـه البارحي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة وديان ال�سمال للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3138119 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
فواز بن علي بن بريك الربيعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن فواز بن علي بن بريك الربيعي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة التقنية للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1252568 ، عــن انتهــاء اأعــمـــال الت�سفيــــــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــي رقم 74/4 .
حممد بن خمي�س بن حميد ال�سبلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الزاهي للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلــن حممـــد بن خمي�س بن حميد ال�سبلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــــة امل�ستقبــــل الزاهـــــي 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3217671 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
مظر بن دروي�س العجمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة �سحم الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن مظر بن دروي�س العجمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة جنمة �سحم الذهبية للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1082923 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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حممد بن نا�سر بن عبداللـه ل�سكو 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سيل لعدادات املياه �س.م.م
يعلن حممد بن نا�سر بن عبداللـه ل�سكو ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الر�سيل لعدادات املياه 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1532413 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
حمد بن عبداللـه بن �سامل ال�سابقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابقي والرواحي للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن حمــد بن عبداللـــه بن �سامل ال�سابقي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة ال�سابقـــي والرواحـــــي 
للتجارة واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1168790 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــي مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
مرمي بنت ح�سن بن �سوتاه الزدجالية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخزن الوطني لقطع غيار ال�سيارات �س.م.م
تعلن مريـم بنت حــ�سن بــن �سوتــــاه الزدجالية ب�سفـتــها امل�سفــية ل�سركــــــة املخــــزن الوطنــــي 
لقطع غيار ال�سيارات �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1034634 ، 
عــن انتهــاء اأعــمــــال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيةمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
عبداللـه بن �سامل بن نا�سر الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإن�ساءات احلديثة والتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن نا�سر الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة الإن�ســـاءات احلديثـــة 
والتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1515780 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املزيونة الوطنية �س.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة �سما املزيونة الوطنية 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1109766 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س للتعدين �س.م.م

يعلن عبداللـــه بن م�سعـــود بن حميــــد احلارثي ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة اأ�ســـا�س للتعديــــن 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1282661 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدير للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلــــن عبداللــــه بن م�سعود بن حميــد احلارثـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركـــة املديـــر للتجــارة 
واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1013930 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامل لتقنية املعلومات �س.م.م

يعلـــــن عبداللــــه بن م�سعــــود بن حميــد احلارثـــي ب�سفـتــه امل�سفـــــي ل�سركــــــة ال�سالــم لتقنيـــة 
املعلومات �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1830929 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عزيزة بنت را�شد بن قدور املقبالية
[اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء ال�شاروج �ش.م.م
تعلن عزيزة بنت را�سد بن قدور املقباليــة ب�سفـتــهــا امل�سفــيــة ل�سركــــــة �سحراء ال�ساروج 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــــم 1076658 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية

علي بن �شيف بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمال العربي �ش.م.م
يعلـــــن علـي بن �سيــف بن علـــي العبــــري ب�سفـتــه امل�سفـــــي ل�سركـــة ال�سمال العربي �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 7066295 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

يون�ش بن عبداللـه بن �شليم الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاروخ الأ�شود للتجارة - تو�شية
يعلـن يون�ش بن عبداللـــه بن �سليــم الها�سمــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة ال�ســـاروخ الأ�ســـود 
عــــن   ،  1145382 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

را�شد بن عبداللـه بن حممد العدواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة را�شد بن عبداللـه بن حممد العدواين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن عبداللـه بن حممد العدواين ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة را�سد بن عبداللـه بن 
حممد العدواين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــــن   ،  3147720 بالرقـــم 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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