ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1236

ال�سن ــة ال�سابع ـ ــة والأربع ــون

الأح ــد  7رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب 1439هـ

املـواف ـ ــق  25م ـ ـ ـ ــار�س 2018م
املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/69ص ــادر فـي  2018/3/19بحظـ ــر �صيـ ــد وحيـ ــازة
وت ــداول خيــار البح ــر .
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�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
الإعــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
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�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

149

�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

160

البنـك املركـزي العمانـي
�إعالن ب�ش�أن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة �إلى نهاية �شهر فرباير 2018م 168 .

رقم
ال�صفحة

�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مطاعم جورميه برجر �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شالالت املوالح للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عمان ل�صناعة الأنابيب املتخ�ص�صة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�صيل الكامل للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الفتيل الدولية للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بيت ال�صفوة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عمان بروناي لإدارة الأ�صول �ش.م.ع.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر النه�ضة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة قب�س وادي نام للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع درة ال�شرقية احلديثة للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شروق الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أزهار الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد وجا�سم �أبناء عبيد بن عامر العمري للتجارة .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شموخ الغدير للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تالل الرحبة للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أ�سوار اخل�شي�شة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شوامخ م�سقط للخدمات التجارية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أبو �أ�سعد الدويكي للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة هالل التبعي وولده للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة ربوع ال�سديرة للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء الو�سطى للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جنوم ال�سديرة للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�صحراء للت�أجري والنقل  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �سامل بن خلفان بن �سامل البلو�شي و�شركاه
للتجارة  -تو�صية .
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع الأردواز الأزرق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 181 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع �أبو ق�صي الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 181 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة عيون املغدر للخياطة والتطريز .
182
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة اخليط احلريري للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية 182 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة مل�سات الإبداع للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية 183 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �سليمان بن عبداللـه العامري و�شريكته للتجارة 183 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة النقاط الربونزية للتجارة واملقاوالت .
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع النقاط املا�سية احلديثة  -ت�ضامنية 184 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجماد املعايل للتجارة واملقاوالت .
185
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مرتفعات املزيرع للتجارة  -ت�ضامنية .
185
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة هبوب بدية للتجارة واملقاوالت .
186
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ند ال�شباء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 186 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع �أنوار �شوف العني للتجارة  -ت�ضامنية 187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ الوادي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 187 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خمي�س املعويل و�أوالده للتجارة  -تو�صية 188 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بالبل ال�شرق احلديثة للتجارة  -تو�صية 188 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع الهندا�سي الوطنية  -ت�ضامنية 189 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ب�سانني �سلوى للتجارة  -ت�ضامنية .
189
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�شهاب الالمع للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو عبداللـه املجيني للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 190 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة اجلالبوت الذهبي  -ت�ضامنية .
191
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تالل احلرا�سي�س للتجارة  -ت�ضامنية .
191
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ظالل ال�سيوف للتجارة �ش.م.م .
192
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة النيل للإن�شاءات �ش.م.م .
192

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شراع الإبداع للتجارة  -ت�ضامنية .
193
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �إبراهيم وعبداحلافظ للتجارة  -ت�ضامنية 193 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة روائع ال�شهامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أوالد �صديق احلديثة  -ت�ضامنية .
194
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة �إبراهيم وعلي �أبناء فا�ضل بن �سيف العجمي
للتجارة �ش.م.م .
195
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة نب�ض الريان  -ت�ضامنية .
195
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خالد الرواحي وعبداللـه املعويل للتجارة  -ت�ضامنية 196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�سواعد القوية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة القب�س للرخام �ش.م.م .
197
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة كواكب املعاول للتجارة  -ت�ضامنية .
197
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أزهار البيان احلديثة للتجارة �ش.م.م .
198
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شموع الديرة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سامل احلمرا�شدي وحمد ال�ضوياين للتجارة  -ت�ضامنية 199 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة قا�سم بن جمعة العبيداين و�سامل بن حميد
احلمرا�شدي  -ت�ضامنية .
199
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة واحة البلد املتحدة �ش.م.م .
200
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء اجلنيز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 200 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة قرحة ال�سويق للتجارة  -ت�ضامنية .
201
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء خ�ضراء �آل �سعد للتجارة  -تو�صية 201 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ن�سائم جماء للتجارة  -ت�ضامنية .
202
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�سعود وحمدان للتجارة �ش.م.م .
202
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة التنفيذات الهند�سية �ش.م.م .
203
�إع�لان عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد وعبداللـه �أب��ن��اء علي بن حممد
العجمي للتجارة  -ت�ضامنية .
203

رقم
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204
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ارك العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة معر�ض العرميي لبيع ال�سيارات اجلديدة �ش.م.م 204 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الق�صوى العاملية �ش.م.م .
205
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة برج العرب لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م 205 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة رم�ضان �صالح ووليد ح�سن للتجارة  -ت�ضامنية 206 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الظل اخلما�سي للتجارة �ش.م.م .
206
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع �سد اجلفنني للتجارة  -تو�صية 207 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة االمتياز ل�صناعة احللوى العمانية �ش.م.م 207 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خالد بن حممد بن علي املعيني و�شريكه
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
208
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ندمي املعبيلة للتجارة  -ت�ضامنية .
208
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بهجة الإعمار للتجارة واخلدمات �ش.م.م 209 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �سيف النريي وحممد البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية 209 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة حمالت دارين العاملية للتجميل �ش.م.م 210 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �صروح ال�شرق الأو�سط الدولية �ش.م.م 210 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�ست�شفى يا�سمني للرعاية العالجية �ش.م.م 211 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أبو ماهر ال�شاملة �ش.م.م .
211
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تظافر اجلهود الدولية �ش.م.م .
212
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة العناية العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 212 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املحرتف للت�أمني �ش.م.م .
213
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حلول الألياف الب�صرية �ش.م.م .
213
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بدر و�سامل الرواحي للتجارة  -ت�ضامنية 214 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع علي اجليالين �ش.م.م .
214
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شبكة ال�سهل لالت�صاالت والأنظمة �ش.م.م 215 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�سرج العربي لركوب اخليل �ش.م.م .
215
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�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة ت�سويق املنتجات الطبية واال�ستهالكية �ش.م.م 216 .
216
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الوحيد للتقنية �ش.م.م .
217
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة جلوبال لتقنية املعلومات �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أ�شبال امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 217 .
218
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حواري احليل  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد عبداللـه ح�سن و�أوالده  -تو�صية 218 .
219
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املتحدة للتحجري �ش.م.م .
219
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مكتبة املعامل �ش.م.م .
220
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شم�س امل�ضيق للتجارة  -ت�ضامنية .
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املميزة للتموين �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املتميز للخدمات العقارية  -ت�ضامنية 221 .
221
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حوراء الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية .
222
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة دار الطيب املتحدة �ش.م.م .
222
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�سيب املتحدة �ش.م.م .
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ب�ساتني الهبوبية للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع وادي عاهن الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية 223 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة هيثم بن هالل بن حممد الكيومي و�شريكه
224
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي وولده
224
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
225
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ب�ساتني القرين التجارية  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة القوافل لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية 225 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة الألوان الزرقاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 226 .
226
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة التقنية للتجارة  -ت�ضامنية .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة خمي�س بن يو�سف بن �سامل الفار�سي و�أوالده
227
للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة عدنان بن مبارك الزدجايل و�شركاه للتجارة  -تو�صية 227 .
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مر�سى ال�صواري .
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بريحاء للم�شاريع احلديثة �ش.م.م .
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الربواز العاملية �ش.م.م .
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أحمد وعمر للتجارة �ش.م.م .
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجلديلي للتجارة  -ت�ضامنية .
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة تالل الر�سي�س للتجارة .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة االتفاق الرباعي للم�شاريع  -ت�ضامنية 231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو مهند البلو�شي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 231 .
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الأبراج العالية الذهبية  -ت�ضامنية .
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الوارد للخدمات الفنية والتجارية .
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مروج اجلبال العالية للتجارة .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املحيط ال�شا�سع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 233 .
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ الوادي للتجارة  -تو�صية .
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ هرمز للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صحراء بدية الذهبية للتجارة  -تو�صية 235 .
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بدية للديكور  -تو�صية .
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الفن املميز للديكور  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جزيرة حميط الهادي للتجارة  -تو�صية 236 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة جزيرة حميط الراكة للتجارة  -تو�صية 237 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أميال الردة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 237 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الوا�صل احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة كوكب النب أ� للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 238 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع الن�صيب احلديثة .
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال املنرتب الف�ضية للتجارة واملقاوالت 239 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة وديان امل�ضريب للتجارة  -ت�ضامنية .
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الزبرجد الأحمر للتجارة  -تو�صية .
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ه�ضاب �شوف العني للتجارة .
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ن�سيم رمال ال�شرقية للتجارة .
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أنهار املغدر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجلاذبية الأر�ضية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سواق وخمبز ال�شرقية .
243
�إع�لان عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سامل بن حممد بن �سليمان البو�سعيدي
وولده للتجارة .
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة احلياة للخدمات ال�سريعة  -تو�صية .
244
�إع�لان عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ليلى بنت عبداللـه اليزيدي و�شريكاتها
للتجارة  -ت�ضامنية .
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سا�س اجلبال الدولية �ش.م.م .
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الها�شمي للإن�شاءات  -ت�ضامنية .
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ابن �شام�س الوطنية  -تو�صية .
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �إ�شراقة عندام للتجارة .
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة را�شد الوهيبي و�سعيد العمري للتجارة واملقاوالت 247 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع ال�سامر املتحدة �ش.م.م .
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بوابة اخل�شبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة فار�س احلوية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جزيرة احليوانات احلديثة �ش.م.م .
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ملتقى ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية .
249

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة معامل غرب الدريز للتجارة واملقاوالت 250 .
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اخلدمة الراقية  -ت�ضامنية .
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سهل الوادي للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الربكان الأحمر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 251 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سعيد بن عامر وحممد بن حمد احلارثي
252
للتجارة  -ت�ضامنية .
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ح�صون وادي نام للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صيف القابل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 253 .
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قلعة الردة للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة حميدة بنت �سامل وزوينة بنت حمد اجلفيلي
254
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أنوار ال�سويق الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 254 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سماء الو�شل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 255 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عيون النهر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 255 .
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جبل علي للتجارة .
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بدية التعاونية للمواد اال�ستهالكية .
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صالح احلب�سي و�شركاه  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صالح بن علي بن �سعود احلب�سي و�إخوانه للتجارة 257 .
�إعالن ع ــن ب ــدء �أعم ــال الت�صفي ــة ل�شركـ ــة حميـ ــد بن حمـ ــد بن عبدالل ـ ــه التبع ـ ــي
258
و�شريكتــه للتجــارة .
�إع�لان عن ب��دء �أع��م��ال الت�صفية ل�شركة حممد حمد عبداللـه الوهيبي و�إخ��وان��ه
258
للتجارة  -ت�ضامنية .
259
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الو�سام احلديثة للتجارة واملقاوالت .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال ال�صحراء للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية 259 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الأندل�س للأدوات القرطا�سية واملكتبية  -ت�ضامنية 260 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجللنداين والأبروي للتجارة واملقاوالت 260 .
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة خط �إبراء �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال الريف املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 261 .
262
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مزن الفوار�س للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفيـة ل�شركـة مرتفعات اجلروف املتحدة للتجارة  -تو�صية 262 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة كهالن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 263 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يو�سف عبدالرحمن بن �إبراهيم و�شركاه  -تو�صية 263 .
�إعالن عن بـ ــدء �أعمـ ــال الت�صفية ل�شركـ ــة وليــد وعــارف �أبن ــاء احلب�ش ــي النعم ــاين
264
للتجارة  -ت�ضامنية .
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أجيال اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية .
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بن حماد للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو اجللندى الهنائي و�شريكه للتجارة  -تو�صية 265 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ينابيع الوهرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 266 .
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الزمائم للإعمار �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة يو�سف بن يعقوب الهمامي و�إخوانه للتجارة
267
واملقاوالت  -تو�صية .
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بيت الآفاق للتجارة �ش.م.م .
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة التاج الذهبي للمواد الغذائية �ش.م.م .
268
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خليج بركاء �ش.م.م .
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يعرب و�شركاه للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أوتار بركاء الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 269 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة برج ال�صفاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 270 .
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بركاء للعقارات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املر�صد الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 271 .
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شفق الباطنة للتجارة �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع املجرة الوا�سعة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 272 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املر�أة الع�صرية للتجميل  -ت�ضامنية .
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عامل الكون لال�ستثمار �ش.م.م .
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املجمع ال�صناعي �ش.م.م .
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شرقية لل�صناعات احلديدية �ش.م.م .
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سعيد بن خلفان العامري و�شريكه  -ت�ضامنية 275 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أجيال احليل للتجارة �ش.م.م .
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو وفاء و�شركاه �ش.م.م .
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبناء �إبراهيم بن �سليمان الغ�ساين للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شم�س ال�ساطعة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م 277 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اليحيائي والبلو�شي للتجارة �ش.م.م .
277
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مرتفعات وادي احليملي الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبراج مزون ال�شاملة للتجارة .
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الطراز لل�سيارات �ش.م.م .
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الريادة العقارية �ش.م.م .
279
�إع�ل�ان ع��ن ب��دء �أع�م��ال الت�صفية ل�شركة م�شاريع ع�ب��دال��رزاق الغيالين و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املجال�س احلديثة للتجارة  -تو�صية .
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ن�سنا�س العفية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 281 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شراع ال�صلب للتجارة �ش.م.م .
281

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو جمال الغيالين و�شريكه للتجارة  -تو�صية 282 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة دار الغبرياء احلديثة للتجارة  -تو�صية 282 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة فيافـي جعالن للتجارة  -ت�ضامنية .
283
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ب�ساتني احلارة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية 283 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبناء البالل للتجارة  -ت�ضامنية .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قب�س العيجة للتجارة  -ت�ضامنية .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قب�س العفية للتجارة  -ت�ضامنية .
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو ميثم ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية .
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الرقى املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية .
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سد علي اخلنجري و�شريكه للتجارة �ش.م.م 287 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سامل للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية 287 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط احلديثة للدواجن �ش.م.م .
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم امل�سرات التجارية  -ت�ضامنية .
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلف و�سعيد �أبناء حمدان للتجارة  -ت�ضامنية 289 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة ال�سد للتجارة  -ت�ضامنية .
289
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شائر اجلميلة للتجارة  -ت�ضامنية .
290
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو الوليد الف�ضية  -تو�صية .
290
إ�عــالن عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة التاج الذهبي املتميزة �ش.م.م .
291
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبناء اجلرادي للتجارة  -ت�ضامنية .
291
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة الأحجار الزاهية للتجارة �ش.م.م .
292
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة اخلطوط العري�ضة العاملية �ش.م.م .
292
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة الفنار ال�ساطع للتجارة  -ت�ضامنية .
293
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة العامل اجلديد لتقنية ال�سيارات �ش.م.م 293 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ملتقى اجلودة للتجارة  -ت�ضامنية .
294
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة جنم ال�سوادي للتجارة  -ت�ضامنية .
294
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـيـة ل�شركـة م�شاريع االحتاد الغربي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 295 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الأفق خلدمات الهاتف واحلا�سب الآيل �ش.م.م 295 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة عبدامللك املعويل و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية 296 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة أ�فـي للهند�سة والتجارة �ش.م.م .
296
�إعالن عن بـدء �أعـمـال الت�صفـيـة ل�شركـة عبداللـه ويو�سف �أبناء �أحمد عبدالرحمن
الفار�سي  -ت�ضامنية .
297
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شم�س احليل الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 297 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سنار العاملية �ش.م.م .
298
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ساحل املراغ الوطنية �ش.م.م .
298
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة زمرد نخل للتجارة �ش.م.م .
299
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة مرجان القرط للتجارة  -ت�ضامنية .
299
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجواء املرباء احلديثة  -ت�ضامنية .
300
�إعالن عن بـدء �أعـمـ ــال الت�صفـيــة ل�شرك ـ ــة حمم ــد بن �سعي ــد و�سعي ــد بن �إ�سماعـ ــيل
للتجارة  -ت�ضامنية .
300
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شرمـة للتجـارة  -ت�ضامنيـة .
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن علي بن �سامل العربي و�شريكه للتجارة 301 .
�إعالن عن بـدء �أعـم ــال الت�صفـية ل�شركـة م�شاري ــع �إعم ــار ال�سويــق املتحــدة للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
302
�إعالن عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �صالح بن �سامل بن حميد العجمي وولده للتجارة 302 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة روائع ودام احلديثة �ش.م.م .
303
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ساحل لوى املتحدة للتجارة �ش.م.م .
303
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة وليد بن حممد بن �سامل البلو�شي و�شريكه
304
للتجارة  -ت�ضامنية .
304
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبو غياثي للتجارة �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حمــد وحمــدان �أبنــاء علي بن حمد املقبايل
للتجارة  -ت�ضامنية .
305
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سائم فدى للتجارة  -ت�ضامنية .
305
�إعالن عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة دوحة عمالء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 306 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سامل بن حممد ال�شكيلي وولده  -ت�ضامنية 306 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سلطان بن �سعيد العربي  -ت�ضامنية .
307
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ضفاف الوادي للتجارة  -تو�صية .
307
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حممد و�سامل �أبناء عبداللـه بن علي الكلباين
للتجارة  -ت�ضامنية .
308
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة واحة العار�ض للتجارة  -ت�ضامنية .
308
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة هم�سات �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية .
309
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة منارة بالد �سيت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 309 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة مروج اليقني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 310 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة مبارك بن حميد الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية 310 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ل�ؤل�ؤة احلمراء للتجارة  -ت�ضامنية .
311
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة نا�صر وعبدالـله �أبناء �أحمد بن حمود العربي
للتجارة  -ت�ضامنية .
311
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع املتميز الواعدة  -ت�ضامنية .
312
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة قلعة روغان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 312 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أ�ضواء الدقم العاملية �ش.م.م .
313
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة عبداللـه بن هويدن بن �سامل الدرعي
وولده للتجارة  -ت�ضامنية .
313
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة خالد وعي�سى الرحبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 314 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سهــم بركــاء الوطنية �ش.م.م .
314

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الدار الوطنية املتحدة  -ت�ضامنية 315 .
315
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سيم الفلجات للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عـ ــن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـ ــة �أحم ــد ال�سياب ــي وخالـ ــد التوب ــي للتجــارة
316
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة النبهاين وال�شريقي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 316 .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع اجلواد الأ�صيل اجلديدة  -ت�ضامنية 317 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سماء قلعة العوامر الذهبية  -ت�ضامنية 317 .
318
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رمال وادي كلبوه للتجارة  -ت�ضامنية .
318
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �آفـاق نـزوى للتجـارة  -ت�ضامنيـة .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سائم النقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 319 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة رياحني احلبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 319 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة خمي�س بن �أحمد العامري وولده للتجارة
320
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع نربا�س �إزكي ال�شاملة  -ت�ضامنية 320 .
321
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة جنوم امل�شرق العربي �ش.م.م .
321
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة رذاذ املعمورة للتجارة �ش.م.م .
322
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع كازوارينا  -ت�ضامنية .
322
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع عز املتحدة  -ت�ضامنية .
323
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة اجلبيليات للتجارة �ش.م.م .
323
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة ال�شعيلـي العامليـة �ش.م.م .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شاهني بهالء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 324 .
324
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة االحتاد للخدمات العامة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجماد املي�سر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 325 .
325
�إعالن عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ف�ضاء الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية .

رقم
ال�صفحة
326
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة تالل البيل�سان للتجارة  -ت�ضامنية .
326
�إعالن عن بـدء أ�عـمال الت�صفـية ل�شركـة رحاب الغنتق للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حامد وعي�سى النبهاين للتجارة  -ت�ضامنية 327 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة فلج ال�صنديل للتجارة واملقاوالت .
327
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ج�سر قاروت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 328 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة عهد جمان الذهبي �ش.م.م .
328
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ح�صن منح للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 329 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الن�ساجون احلديثة  -ت�ضامنية .
329
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة جبال مريخ للتجارة  -ت�ضامنية .
330
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رمال بحر اخلليج �ش.م.م .
330
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة نا�صر بن م�صبح و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية 331 .
�إعالن عن ب ــدء �أعمال الت�صفـي ــة ل�شركــة حمــد ال�شق�صــي وعلــي بن حم ــد للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
331
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء �أحمد عبداللـه اليافعي
للتجارة  -ت�ضامنية .
332
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة االمتيـاز الأهليـة �ش.م.م .
332
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبناء مو�سى العربي للتجارة  -ت�ضامنية 333 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة نربا�س �ضنك للتجارة  -تو�صية .
333
�إعالن عن بـدء �أعـم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركـة عبــداحلميد ال�سامل ــي ويعقـ ــوب الكميانـ ــي
للتجارة  -ت�ضامنية .
334
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رماح الداخلية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 334 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الب�شر املتكاملة  -ت�ضامنية .
335
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة اللجالن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 335 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة امليدالية املا�سية  -ت�ضامنية .
336
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليفة بن خلفان وحمد بن عو�ض  -ت�ضامنية 336 .

رقم
ال�صفحة
337
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ثمار تنوف للتجارة  -ت�ضامنية .
337
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة قمم �إزكي الراقية  -ت�ضامنية .
338
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبو �آالء الوطنية  -ت�ضامنية .
338
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني �سعال للتجارة  -ت�ضامنية .
339
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة خريات بهالء  -ت�ضامنية .
339
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجماد العقري للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أحمد وحمد العربي للتجارة  -ت�ضامنية 340 .
340
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة نبع الأما�سي للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع دار احل�صن الوطنية  -ت�ضامنية 341 .
341
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أثري الداخلية للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادة للخدمات والنقل وت�أجري املعدات  -ت�ضامنية 342 .
342
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قبطان اخلليج املتميزة �ش.م.م .
343
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلام الفر�س للتجارة  -ت�ضامنية .
343
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات املحيلبة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة عبداللـه بن عامر العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية 344 .
344
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الدقم املتميزة  -تو�صية .
345
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حدائق تنوف للتجارة  -ت�ضامنية .
345
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الأداء ال�سريع  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�شائر الغنتق للتجارة والنقل  -ت�ضامنية 346 .
346
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أطل�س احليل للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع خزائن نزوى الوطنية  -ت�ضامنية 347 .
347
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الرتاج املتميزة  -ت�ضامنية .
348
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع �سطوع الداخلية  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة م�شاري ــع ال�صائغ ــي وال�سليمان ــي للتجـ ــارة
348
واملقاوالت  -ت�ضامنية .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني �إزكي الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية 349 .
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سامل وعلي �أبناء �سعيد بن نا�صر اجلامودي
للتجارة  -ت�ضامنية .
349
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة خط هجريمات للتجارة  -تو�صية .
350
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �صخور العراقي للتجارة  -ت�ضامنية .
350
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الغافري املتحدة �ش.م.م .
351
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع حمد بن �سرور �ش.م.م .
351
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة روابي اخلليج الذهبية �ش.م.م .
352
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني ينقل للتجارة  -ت�ضامنية .
352
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أ�ضواء �صحم املتميزة للتجارة �ش.م.م .
353
�إعالن عن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة منابر عربي للتجارة  -ت�ضامنية .
353
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطر بن �سعيد بن حممد العربي و�إخوانه  -ت�ضامنية 354 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن را�شد ال�شملي و�شريكه للتجارة �ش.م.م 354 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدائن الريان ال�شاملة  -ت�ضامنية 355 .
355
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز كهنات للتجارة  -ت�ضامنية .
356
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري الظاهرة للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة اخلليج للخدمات املعرفية واملحاكاة �ش.م.م 356 .
357
�إعالن عن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أرزاق العقارية �ش.م.م .
357
�إعالن عن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أرزاق للتطوير �ش.م.م .
357
�إعالن عن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة خان�صاحب للهند�سة املدنية �ش.م.م .

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقــم 2018/69
بحظر �صيد وحيازة وتداول خيار البحر
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر �صيد خيار البحر فـي كافة مياه ال�صيد العمانية ملدة عام واحد من تاريخ العمل
بهذا القرار .
كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه �سواء بالبيع �أو ال�شراء �أو النقــل �أو التخزيــن
�أو الت�صدير  ،وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خالل فرتة احلظر .
املــادة الثانيــــة
على ال�صيادين والأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر
قبل �صدور هذا القرار  ،ت�سجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ودوائر
ومراكز الرثوة ال�سمكية باملحافظات خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
العمل بهذا القرار  ،ويكون التعامل مع الكميات امل�سجلة مبوجب ت�صاريح ت�صدر فـي هذا
ال�ش�أن .
ويجب الت�صرف بكل الكميات امل�سجلة خالل فرتة ال تتجاوز (� )4أربعة �أ�شهر من تاريخ
العمل بهذا القرار .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1439 / 7 / 1 :هـ
املـوافـــــق 2018 / 3 /19 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
وزيـر الزراع ــة والرثوة ال�سمكية
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
¿Ó```````YEG
É`` ` ah á`` ` dƒÑ ŸG á`` ` jQÉéàdG äÉ`` `eÓ©dG ` ` `«é°ùJ äÉ`` ` Ñ W ø`` ` Y á`` ` jôµØdG á`` ` «µ ŸG Iô`` `FGO ø`` ©J
. 2008/67 ºbQ ÊÉ£ °ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ ŸG ¥ƒ M ¿ƒfÉb É`` µMC’
101837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjƒ Gh ÉjGó¡dGh á«YÉæ£°U’Gh á«©«Ñ£dG OhQƒdG ™«H
á eÉµàŸG á «ª÷G IOQƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , Ö«°ùdG , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

101856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG Y º«ª°üàdG
. .¢T á«°Sóæ¡dG ƒ ë d ¢SƒjQÉµaCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 1200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a
. É«e
á«æeÉ°†J - IQÉéà d áãjó G á©jô°ùdG ƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

102710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG º«¶æàd Ñ à°ùŸG
. .¢T ájQÉéàdG ƒ ë d Ñ à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 3549 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG »gÉ e
. .¢T á«dhódG ôgÉW Oƒªﬁ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

108150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. «ªŒ ¿ƒdÉ°U
IQÉéà d á«°†ØdG áLQódG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. Éª°SC’G á«HôJh É¡JÉeõ à°ùeh áæjõdG Éª°SCGh áØ«dC’G äÉfGƒ« Gh Qƒ«£dG IQÉŒ
IQÉéà d »Jƒ¡dG ¿Ghôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

111617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿ƒdÉ°U
IQƒ£àŸG ƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 116 : Ü.Q 326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG äÉeõ à°ùŸG ™«H
. .¢T »bGôdG ô°ü dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äGôeÉ¨ŸGh äÓØ G º«¶æJ
IQÉéàdGh äÉeóî d » °ùY ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 117 : Ü.Q 1201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-29-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdG RGƒ dGh §ØædG ƒ Mh áeÓ°ùdGh FGô G áëaÉµe äGó©e ™«H
. .¢T á«æØdG äÉeóî d á«æWƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 792 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG ácÉ«Mh áWÉ«Nh «°üØJ
áãjó G ‹ÉLOõdG º°TÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , á«Hƒæ÷G á «Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üàdG
. .¢T áeƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 648 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸG ÉªYC’Gh ƒæÑdG ÉªYCG
§ °ùe æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 311 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸG ÉªYC’Gh ƒæÑdG ÉªYCG
§ °ùe æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. «ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG «`Ø°üJ
. .¢T è«à©dG â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1296 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. .¢T …QÉéàdG ôjƒ£àdGh ÉªYCÓd IQÉ¡£dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ìô£e , AÉæ«ŸG »M 114 : Ü.Q 543 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ™éàæe
AGô°†ÿG ájóH õf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 421 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-33-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
. Úd’ódG ÖJÉµe , äGQÉ ©dG áWÉ°Sh , äÉµ àªŸG ÚªãJ
. .¢T Ú chôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 3325 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. áªLÎdG äÉeóN
IQÉéà d ájô°ü©dG ºë°U ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
IQÉ`` Œ , ô`` Ø°ùdG ™`` HGƒJh ájó ÷G ™ °ùdGh ÖFÉ G IQÉŒ , °TGô°ûdGh äÉ«fÉ£ÑdG IQÉŒ
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG
. .¢T äÉ°†«`Øîà d FÉÑ dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 122 : Ü.Q 1082 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉfÉaôµdGh äGó©ŸG IQÉéàd »HÉ«°ùdG
IQÉéà d »HÉ«°ùdG óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 320 : Ü.Q 333 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÊhÎµdEG jƒ°ùJ , ™FÉ°†ÑdG jƒ°ùJh èjhôJ
. .¢T áãjó G õà©ŸG ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 101 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉŒ
. .¢T ¥ô dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , § °ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116269 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y
. .¢T ¿Éæ°SC’G Ëƒ àd óªﬁ õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 1326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. IOÈŸGh áLRÉ£dG øLGhódG ™«H
IQÉéà d »`aÉ«`ØdG ôªb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 518 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ ŸGh ºYÉ£ŸG
IQÉéà d »FÉæ¡dG ó«©°S øH ¬` dGóÑY øH óªﬁ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 2712 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. »ª« ©àdG ¬«LƒàdG äÉeóN
IQÉéà d …QGõØdG äÉjôcP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116348 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
á«æeÉ°†J - á«°SÉŸG áÑîædG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 2260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. ä’hÉ e
™jQÉ°ûª d ¢Sóæ¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ôjƒÿG 133 : Ü.Q 1385 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°üY
ÊÉª« °ùdG Oƒ©°S øH Óg øH Oƒªﬁ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 716 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ d «ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG «`Ø°üJ
á«æeÉ°†J - á«æWƒdG ô°†NC’G ÚJÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. ( ôFÉ£ØdG ™æ°U , ¬YGƒfCÉH âjƒµ°ùÑdG ™æ°Uh ™«H ) õÑﬂ
IóëàŸG á«ÑgòdG á©æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉﬁ , á©æ°üŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ“
IQÉéà d » ¶æ G Óg á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 413 : Ü.Q 463 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-41-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG äGó©ŸGh RGƒ dG
. .¢T ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª d á ¡°ùdG ƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 224 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/6/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

99256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG
IQÉéà d Éª°ûdG Ø°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ¢VƒÿG 123 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. …hÉ°ûe
. .¢T IQÉéà d IRÉàªŸG á Ø°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 1712 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

102991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQCG
IQÉéà d » ¶æ G Óg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 400 : Ü.Q 463 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQCG
IQÉéà d » ¶æ G Óg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 400 : Ü.Q 463 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

103047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæa °T
. .¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà d á«dhódG OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 1276 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-44-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dó«°U •É°ûæd QÉ©°T
. .¢T IÉ« G §N Ø°ûà°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 311 : Ü.Q 325 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ
á«Hô©dG IQÉéà d ÒÑÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 720 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¡e
IQÉéà d ôªYÉH óªMCG ¬` dGóÑY øH ±Gƒf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 113 : Ü.Q 252 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¡e
IQÉéà d Iõ«ªŸG áãjó G ¿É°SQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 319 : Ü.Q 346 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh OQƒdG ™«H
IQÉéà d »ÑgòdG OQƒdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 326 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch «°ùZ
IQÉéà d á«ŸÉ©dG ÒHõdG ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110691 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«µ«à°SÓÑdG äGƒÑ©dG ™«H
¢T IóëàŸG ÉHƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJh áMÉ«°Sh ôØ°S ÖJÉµe
. .¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù d á«Hô©dG IóMƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 856 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-48-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. áLRÉW ôFÉ°üY ﬁ
. .¢T á«ŸÉ©dG ôFÉ°ü©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 856 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

110976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. RÉ¨dG äÉfGƒ£°SCG áÄÑ©J
á«æeÉ°†J - IQÉéàdGh äGRÉ¨ d á«bô°ûdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 416 : Ü.Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-49-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. RÉ¨dG áÄÑ©J
. .¢T RÉ¨dG áÄÑ©àd ¿Ó©L ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 416 : Ü.Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

111849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG ¢SQGóŸG
. .¢T IQÉéà d õ«ªàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 439 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

-50-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
.´. .¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ á¡LƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
.´. .¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ á¡LƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
.´. .¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ á¡LƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°üY
. .¢T ôFÉ°ü© d á«FGƒà°S’G jôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 52 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÓØ G º«¶æJ
IQÉéà d …ôª©ŸG ⁄É°S øH áØ« N øH ójGR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉﬁ , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
, á«ë°U äGhOCG , ÉNôdGh ¥ƒHÉ£dG IQÉŒ , QƒµjódG äÉéàæe , ÜÉ©dC’G IQÉŒ , á«dõæe äGhOCG
äGhOôÿG IQÉŒ , ëàdGh éædGh äÉjÌdG IQÉŒ , ‹õæŸG çÉKC’G , áMÉÑ°S äÉeÉªM ™«H
. á«FÉHô¡c äGhOCG , AÉæÑdG OGƒe
. .¢T á«ÑgòdG Ú°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 2375 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG äGó©ŸGh RGƒ d á°ü°üîàŸG ôLÉàª d áFõéàdÉH ™«ÑdG
¢ùàÑ°ùfƒc hCG ƒJ ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 226 : º`` `bQ ™`` `ª› , 2601 : º`` ` `bQ á`` µ` ` `°S , 202 : Ió`` ` MƒdG º`` ` bQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: º`` bQ ` `JÉg , ô`` ` dG 114 : Ü.Q 1066 : Ü.¢U , 37 : º`` bQ ` `æ` Ñe
¿ÉªY áæ£ °S , 22005341 : ºbQ ¢ùcÉa 91711316
2017/10/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
ájô°ü©dG IOÉ©°ùdG øcQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 411 : Ü.Q 66 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
ä’hÉ ŸGh IQÉéà d RÉ«f øHG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , á«dÉª°ûdG ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

114483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. FGó G áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG
. .¢T á«YGQõdG äÉeóî d ºFÉ dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. «ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG «`Ø°üJ
IQÉéà d DƒdDƒ dGh ƒéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 116 : Ü.Q 743 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115235 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
. .¢T ¬µjô°Th ìôa ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉﬁ , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
™«H äÓﬁ , ájôµ°ùdG äÉjƒ Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. áXƒÑdG ™«H äÓﬁ , ôFÉ°ü©dG
IQÉéà d ô æ°üdG ÉjGõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉﬁ , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. .¢T IQÉéà d á«ŸÉ©dG QÉbƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. »`aƒch «c
IQÉéà d »Hô©dG É«ÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 101 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjB’G
IQÉéà d »Hô©dG É«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 101 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG µ°ûH äÉHhô°ûŸGh É©£dGh äÉÑLƒdG ó J »àdG »gÉ ŸG
. .¢T á eÉµàŸG ájÉª G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , Ö«°ùdG , 121 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. (…hÉ°ûŸG) ¡ e
ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd »æ°Sƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 122 : Ü.Q 752 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. «µdG áYÉæ°U
ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd »æ°Sƒ G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S ,122 : Ü.Q 752 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
IQÉéà d áaódG QGƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ G äÉéàæe
áeÉ©dG äÉeóî d eC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 124 : Ü.Q 128 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
. Üƒ°SÉ Gh äÉeƒ ©ŸGh É«LƒdƒæµJ äÉeóN á£°ûfCG
á«ŸÉ©dG …ôHÉ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y
IQÉéà d ÊÓ«¨dG ójƒL øH QÉÑe øH ¬` dGóÑY øH ®ƒØﬁ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 411 : Ü.Q 819 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116240 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh äÉ°ù°SDƒe
. .¢T ÓYE’G FÉ°Sh áeóÿ IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 3305 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGôgƒéŸGh Ögò d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. .¢T IQÉéà d áæ÷G º«©f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 596 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGôgƒéŸGh Ögò d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. .¢T áãjó G Iôjõ÷G áæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 569 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QÉŒ ﬁ
. .¢T IóFôdG äÉëØf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh «°üØJ
. .¢T á eÉµàŸG IôaƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh äÉÑcôŸG ìÓ°UEG á°TQh
á eÉ°ûdG AÉë«`ØdG FÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 620 : Ü.Q 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ d «ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG «`Ø°üJ
. .¢T IóMGƒdG áª dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 569 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
. .¢T á«ŸÉ©dG ‹ÉªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 3436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. ä’É°üJ’G äÉ£ﬁh ä’ƒëŸGh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ìÓ°UEGh áeÉbEG
. .¢T á«dhódG á«æ àdG ábÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 136 : Ü.Q 192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG µ°ûH É©£dG äÉÑLh ó J »àdG »gÉ ŸG
IóëàŸG Ö«°ùdG IQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 320 : Ü.Q 320: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

117100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG äÉeóN
. .¢T ájQÉædG äÉLGQódG IOÉ«b º« ©J õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1313 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a
á«bQh jOÉæe , á``«bQƒdG Ió``FÉŸG ` jOÉæe , â`` «dGƒJ ¥Qh , É¡``YGƒfCG á``aÉµH á«bQƒdG ` jOÉæŸG
. á«dõæŸGh á«°üî°ûdG äÉeGóîà°SÓd á«bQƒdG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh , ïÑ£ª d
( . .¢T)Oƒa ‹ófôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ähÒH , ëµe ájÉæH , É°VQ ó«°TQ ´QÉ°T 47 , •É«ÿG á J , ¢SÉ«dG QÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd
2017/4/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : `````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a
, ïÑ£ª d á«bQh jOÉæe , á«bQƒdG IóFÉŸG jOÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , É¡YGƒfCG áaÉµH á«bQƒdG jOÉæŸG
. á«dõæŸGh á«°üî°ûdG äÉeGóîà°SÓd á«bQƒdG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh
( . .¢T)Oƒa ‹ófôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ähÒH , ëµe ájÉæH , É°VQ ó«°TQ ´QÉ°T 47 , •É«ÿG á J , ¢SÉ«dG QÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd
2017/4/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : `````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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110209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a
OGƒe , á«fó©e á æàe ¿ÉÑe , á«fó©e AÉæH OGƒe , É¡æe §« N ch á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e
, á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ Ó°SCGh ÉÑM , ájójó G µ°ùdG •ƒ£ÿ á«fó©e
ßØM øFGõN , á«fó©e Ö«HÉfCGh Ò°SGƒe , IÒ¨°U á«fó©e äGhOôN , IOGóM äÉYƒæ°üe
äÉÄa »`a IOQGh ÒZh á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe áYƒæ°üe äÉéàæe , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh FÉKƒdG
. 6 áÄØdÉH ¿OÉ©e äÉeÉN , iôNCG
Ö °U ¿hô°ûYh áà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 90285 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ``````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

114877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQGOE’G äGQÉ°ûà°S’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ÉªYC’G IQGOEG
™jQÉ°ûŸG IQGOEGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd OÉà°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 23242 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G , á«æ J äGQÉ°ûà°SG øe É¡H °üàj Éeh ájQÉª©eh á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
. ¿óŸG §«£îJh ÊGôª©dG º«ª°üàdGh á«°Sóæg äÉeóNh á«fóŸG
™jQÉ°ûŸG IQGOEGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd OÉà°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 23242 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
ÖJÉµŸG äÉMÉ°ùe ÒLCÉJh ÊÉÑŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG áfÉ«°U äÉeóNh ÊÉÑŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG IQGOEG
äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG QÉéÄà°SÉH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG ÒaƒJ , (äGQÉ ©dG) ÖJÉµŸG ÒLCÉJh
¥ƒ°ùàdG õcôe , ¥ƒ°ùàdG õcGôÃ á ©àŸG äGQÉ ©dG IQGOEG äÉeóNh …QÉ Y QÉªãà°SGh á«YÉæ°üdG
áWÉ°SƒdG hCG ä’ÉcƒdGh ájQÉéàdG ÊÉÑŸG QÉéÄà°SG , ¥ƒ°ùàdG õcGôe ÒLCÉJ , äÉ©«ÑŸG äÉeóN
. ájQÉéàdG ÊÉÑŸÉH á ©àŸG äGQÉ ©dG IQGOEG äÉeóNh ÊÉÑŸG ÒLCÉàd
…O »J EG .ƒc ôjÉJ ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ`` «°S , ƒ``L - É``æ‚ÉL , ( „hO - É``°ùcƒj)hQ - ¿Gô``«¡«f , 133 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«Hƒæ÷G É``jQƒc , 723 - 135
2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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115622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
á« É°üdG äGQÉWE’G , äGQÉ«°ùdG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , äGQÉWE’G , çƒëÑdG äÉeóN
øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , ¥ô£dG Y áeÓ°ùdG LCG øe äÉÑcôŸG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG
Y ihóé d) äÉÑcôŸG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , (¥ô£dG Y ihóé d) ædG Ñb äÉÑcôŸG
äÉeóN , äGQÉWE’G áYÉæ°üH á ©àŸG á«æ àdG IQƒ°ûŸG , á« É°üdG QÉÑàNG µ«g »`a ( ¥ô£dG
á éY , äGQÉ«°ùdG , äGQÉWE’G IQÉéàd ájQÉéàdG ÊÉÑŸG º«ª°üJ , (¢üëØdG) äGQÉWE’G « –
, äÉéàæŸG IOƒL QÉÑàNG , äÉéàæŸG ôjƒ£J »`a åëÑdG , äGQÉWE’G QÉÑàNG äGQÉ«°ùdG QÉÑàN’G
. äÉéàæŸG º«« J , èàæŸG áeÓ°S QÉÑàNG , äÉéàæŸG ôjƒ£J º«« J , äÉéàæŸG ôjƒ£J « –
…O »J EG .ƒc ôjÉJ ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ`` «°S , ƒ``L - É``æ‚ÉL , ( „hO - É``°ùcƒj)hQ - ¿Gô``«¡«f , 133 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«Hƒæ÷G É``jQƒc , 723 - 135
2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
115623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
ÖJÉµŸG äÉMÉ°ùe ÒLCÉJh ÊÉÑŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG áfÉ«°U äÉeóNh ÊÉÑŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG IQGOEG
äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJh ÊÉÑŸG QÉéÄà°SÉH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG ÒaƒJ (äGQÉ ©dG) ÖJÉµŸG ÒLCÉJh
¥ƒ°ùàdG õcôe , ¥ƒ°ùàdG õcGôÃ á ©àŸG äGQÉ ©dG IQGOEG äÉeóNh …QÉ Y QÉªãà°SGh á«YÉæ°üdG
áWÉ°SƒdG hCG ä’ÉcƒdGh ájQÉéàdG ÊÉÑŸG QÉéÄà°SG , ¥ƒ°ùàdG õcGôe ÒLCÉJ , äÉ©«ÑŸG äÉeóN
. ájQÉéàdG ÊÉÑŸÉH á ©àŸG äGQÉ ©dG IQGOEG äÉeóNh ÊÉÑŸG ÒLCÉàd
…O »J EG .ƒc ôjÉJ ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ`` «°S , ƒ``L - É``æ‚ÉL , ( „hO - É``°ùcƒj)hQ - ¿Gô``«¡«f , 133 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«Hƒæ÷G É``jQƒc , 723 - 135
2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : `````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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115624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a
QÉÑàNG , á« É°üdG äGQÉWE’G äGQÉ«°ùdG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , äGQÉWE’G çƒëÑdG äÉeóN
äÉÑcôŸG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , ¥ô£dG Y áeÓ°ùdG LCG øe äÉÑcôŸG øe (¢üëØdG)
(¥ô£dG Y ihóé d) äÉÑcôŸG øe (¢üëØdG) QÉÑàNG , (¥ô£dG Y ihóé d) ædG Ñb
« – äÉeóN , äGQÉWE’G áYÉæ°üH á ©àŸG á«æ àdG IQƒ°ûŸG , á« É°üdG QÉÑàNG µ«g »`a
, QÉÑàN’G á éY äGQÉ«°ùdG , äGQÉWE’G IQÉéàd ájQÉéàdG ÊÉÑŸG º«ª°üJ , (¢üëØdG) äGQÉWE’G
« – , äÉéàæŸG IOƒL QÉÑàNG , äÉéàæŸG ôjƒ£J »`a åëÑdG , äGQÉWE’G QÉÑàNG , äGQÉ«°ùdG
, èàæŸG , äÉéàæŸG º«« J , èàæŸG áeÓ°S QÉÑàNG , äÉéàæŸG ôjƒ£J º«« J , äÉéàæŸG ôjƒ£J
. äÉéàæŸG º«« J
…O »J EG .ƒc ôjÉJ ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ`` «°S , ƒ``L - É``æ‚ÉL , ( „hO - É``°ùcƒj)hQ - ¿Gô``«¡«f , 133 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«Hƒæ÷G É``jQƒc , 723 - 135
2017/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
116159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a
. ºØ d »ÑW ƒ°ùZh »Ñ£dG Éª©à°SÓd ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e
»æÑeƒc «dƒŸÉH - â«÷ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉ`` ` j’ƒdG ,10022 Qƒ`` `jƒ«f á`` j’h , Qƒ`` jƒ«f , ƒ`` «æ«aG QÉ``H 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/1/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 18 áÄØdG »`a
Oƒ L , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZh OGƒŸG òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh , Ió ŸG Oƒ ÷G
, äÓ¶ŸG , ôØ°ùdG ÖFÉ Mh ÜÉ«ãdG jOÉæ°U , áZƒHóŸG hCG ÉÿG äÉfGƒ« G Oƒ L , äÉfGƒ« G
ÖFÉ Gh ÖFÉ G , êhô°ùdGh äÉfGƒ« G º WCG , •É«°ùdG , »°ûŸG »°üYh äÉ«°ùª°ûdG
, á©àeC’G ÖFÉ M , ¢VGôZC’G ™«ª÷ ª G ÖFÉ M , äÉeGóîà°S’G IOó©àe á«°VÉjôdG
, ôØ°ùdG ÖFÉ M , ájó ÷G ÖFÉ Gh , FÉKƒdGh ¥GQhC’G ÖFÉ M , ÖFÉ Gh á©àeC’G ™bQ
äÉbÓY , ª G ÖFÉ M , ÉªYC’G äÉbÉ£H ä’ÉªMh äÉ¶aÉM , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉ¶aÉM
»àdG ÖFÉ G øe ÉgÒZh ô°üÿG ÖFÉ M , ô¡¶dG Y ™°VƒJ »àdG ÖFÉ G , í«JÉØŸG
ÖFÉ M , IôµàÑŸG Éµ°TC’G äGP ô°üÿG ÖFÉ M , »eƒ«dG Góîà°SÓd ÖFÉ M , §°û H ©J
ÖFÉ G , ª G ÖFÉ M , ô¡¶dG Y ádƒªëŸG ÖFÉ G , ƒéà d ª©à°ùJ »àdG ô¡¶dG
ÖFÉ M , «°û©àdG ¿ÉÑ°†b , Oƒ ædG ßaÉﬁh , ó«dG ÖFÉ M , µ°ûdG á«fGƒ£°SCG á«°TÉª dG
ÖFÉ M , á°ùÑdC’G ÖFÉ M , ôØ°ù d ÖàµdG ÖFÉ M , ôØ°ù d ájòMC’G ÖFÉ M , ôØ°ù d á°ùÑdC’G
, ô¡¶dG Y ©J »àdG ÖFÉ G , ô¡¶dG ÖFÉ M , ájó ædG ¥GQhCÓd Ö«÷G ßaÉﬁ , ÖàµdG
, øjOGõ÷G , ôØ°ùdG ÖFÉ M , º««îàdG äÉeõ à°ùe ªM ÖFÉ M , Öë°ùdÉH §HôdG ÖFÉ M
ádƒªëŸG Ö«°SGƒ G ÖFÉ M , ÉØWCÓd á«°SQóŸG ô¡¶dG ÖFÉ M , á«°SQóŸG ÖFÉ G
É°ùàZ’G äGô°†ëà°ùe äÉ¶aÉM , (Iõ¡éŸGÒZ) Ú °SGôŸG ÖFÉ M , (Iõ¡›ÒZ)
áYÉÑŸG áæjõdG äGô°†ëà°ùe äÉ¶aÉMh ÖFÉ M , áZQÉa áYÉÑŸG »£ d á HÉ dG Éªëà°S’Gh
Y ©J »àdG ÖFÉ G , º«¶æàdG ÖFÉ M , áZQÉa áYÉÑŸG áæjõdG äGhOCG ÖFÉ M , áZQÉa
ÅWÉ°ûdG ÖFÉ Mh , ÉØWC’G ªM ÖFÉ M , Ú °ùàª d ÖFÉ M , º««îà d ÖFÉ M , àµdG
ôØ°ùdG º WCG , áZQÉa áYÉÑŸG ª G ÖFÉ Mh «ªéàdG ÖFÉ M , áµÑ°ûŸG ¥ƒ°ùàdG ÖFÉ M
, ô°üÿG Y §HôJ »àdG ÖFÉ G , Oƒ ÷G øe áYƒæ°üŸG «ªéàdG äGô°†ëà°ùe ÖFÉ Mh
IÒ¨°U ój ÖFÉ M , IÒ°üb IÎØd ôØ°ùdG óæY ¢ùHÓª d IÒ¨°U ÖFÉ M , á©àeC’G ÖFÉ M
ÖFÉ M , IÒ°ü dG äÓMôdG ÖFÉ M , ô°üÿG ÖFÉ M , •ÉHôdG äGP ÖFÉ G , ¢ùHÓª d
äÉeõ à°ùŸGh ™£ dGh , ájhó«dG ÖFÉ Gh á©àeCÓd §°û dG , áÑdhóŸG ÖFÉ G , ª©dG
. É¡H á ©àŸG
ÜQƒc jQÉHCG äQƒÑ°ùfÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 19810 , ôjhÓjO , ¿ƒà¨æŸh , OhQ ójÉ°S ôØ °S 3411 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2018/1/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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98466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóN , ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , ÉªYE’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
äÉeóN , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN , »ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJh á«ÑàµŸG FÉXƒdG
äÉeóN , áFõéàdÉH É¡©«H ¢VGôZC’ É°üJ’G FÉ°Sh Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY äÉeóN , jƒ°ùàdG
É‡ (É¡ f äÉeóN AÉæãà°SÉH) øjôNB’G ídÉ°üd ™FÉ°†ÑdG øe áYƒæàe áYƒª› ™«ªŒ
äGô°†ëà°ùeh , á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG øe IOó©àe ™ °S AGô°Th IógÉ°ûe á«fÉµeEG AÓª© d í«àj
äÉ °ü dGh , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸGh , «ªéàdG OGƒeh , ¿ƒHÉ°üdGh , Qƒ£©dGh , «ªéàdG
á«ªëàd AGƒ¡dG ™e É¡ YÉØàH ø`î°ùJ »àdG äÉ` °ü dGh , á``«Ñ£dGh á`«MGô÷G äGOÉ``ª°†dGh
, «``dóàdG Iõ``¡LCGh , á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh , ájƒeódG IQhódG Ú°ù–h ô¡¶dG á £æe
, »Ñ£dG ójÈàdG ñÉîHh , »Ñ£dG ÒZ ójÈàdG ñÉîH , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd è ãdG ¢SÉ«cCGh
á«FÉHô¡µdG ÒZ á`ÄaóàdG äÉ`` °üdh , á``«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á``«FÉHô¡µdG á`ÄaóàdG äÉ °üdh
, á`«Ñ£dG ¢VGô``ZCÓd á``°ü°üîŸG ÒZ á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd
Iƒ°ûëŸG ójÈàdG ™bQh äÉ °üdh , á«FGò¨dG äGô°†ëà°ùŸGh áª©WC’Gh , á«FGò¨dG äÓªµŸGh
äGó«ÑŸGh , ¿É°ùfE’G º°ùL »`a ÅLÉØŸG IQGô G ´ÉØJQÉH ºµëàdGh ¢UÉ°üàeÓd Ó¡dG øe ´ƒæH
»àdG ™FÉ°†ÑdG øe áYƒæàe áYƒª› ™«ªŒ äÉeóN , á«YGQõdG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh ájô°û G
, «`` ªéàdG äGô`` ` `°†ëà°ùeh , á`` «FÉ«ª«µdG OGƒ`` ŸÉH á`` °ü°üîàŸGh á`` ª÷ÉH hCG á`` FõéàdÉH ´É`` ÑJ
äGOÉª°†dGh äÉ °ü dGh , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸGh , «ªéàdG OGƒeh , ¿ƒHÉ°üdGh , Qƒ£©dGh
ô¡¶dG á £æe á«ªëàd AGƒ¡dG ™e É¡ YÉØàH øî°ùJ »àdG äÉ °ü dGh , á«Ñ£dGh á«MGô÷G
è ãdG ¢SÉ«cCGh , «dóàdG Iõ¡LCGh , á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh , ájƒeódG IQhódG Ú°ù–h
áÄaóàdG äÉ °üdh , »Ñ£dG ójÈàdG ñÉîHh , »Ñ£dG ÒZ ójÈàdG ñÉîH , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd
, á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG
, á«FGò¨dG äÓªµŸGh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á°ü°üîŸG ÒZ á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh
Ó¡dG øe ´ƒæH Iƒ°ûëŸG ójÈàdG ™bQh äÉ °üdh , á«FGò¨dG äGô°†ëà°ùŸGh áª©WC’Gh
ájô°û G äGó«ÑŸGh , ¿É°ùfE’G º°ùL »`a ÅLÉØŸG IQGô G ´ÉØJQÉH ºµëàdGh ¢UÉ°üàeÓd
. á«YGQõdG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh
fG , ƒc Éµ«Jƒ°S ÉeQÉa ƒ°ùà«eÉ°ù«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 0017- 841 ÉZÉ°S »°T - ƒ°ùJ , »°TÉe - ¿ÉµjGOhÒ°TÉJ , 408 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG
2015/10/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , ájôª G 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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98467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóN , ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
äÉeóN , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN , »ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJh á«ÑàµŸG FÉXƒdG
äÉeóN , áFõéàdÉH É¡©«H ¢VGôZC’ É°üJ’G FÉ°Sh Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY äÉeóN , jƒ°ùàdG
É‡ (É¡ f äÉeóN AÉæãà°SÉH) øjôNB’G ídÉ°üd ™FÉ°†ÑdG øe áYƒæàe áYƒª› ™«ªŒ
äGô°†ëà°ùeh , á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG øe IOó©àe ™ °S AGô°Th IógÉ°ûe á«fÉµeEG AÓª© d í«àj
äÉ °ü dGh , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸGh , «ªéàdG OGƒeh , ¿ƒHÉ°üdGh , Qƒ£©dGh , «ªéàdG
á«ªëàd AGƒ¡dG ™e É¡ YÉØàH øî°ùJ »àdG äÉ °ü dGh , á«Ñ£dGh á«MGô÷G äGOÉª°†dGh
«dóàdG Iõ¡LCGh , á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh , ájƒeódG IQhódG Ú°ù–h ô¡¶dG á £æe
, »Ñ£dG ójÈàdG ñÉîHh , »Ñ£dG ÒZ ójÈàdG ñÉîH , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd è ãdG ¢SÉ«cCGh
á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG áÄaóàdG äÉ °üdh
á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á°ü°üîŸG ÒZ á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd
Iƒ°ûëŸG ójÈàdG ™bQh äÉ °üdh , á«FGò¨dG äGô°†ëà°ùŸGh áª©WC’Gh , á«FGò¨dG äÓªµŸGh
äGó«ÑŸGh , ¿É°ùfE’G º°ùL »`a ÅLÉØŸG IQGô G ´ÉØJQÉH ºµëàdGh ¢UÉ°üàeÓd Ó¡dG øe ´ƒæH
™FÉ°†ÑdG øe áYƒæàe áYƒª› ™«ªŒ äÉeóN , á«YGQõdG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh ájô°û G
«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh , á«FÉ«ª«µdG OGƒŸÉH á°ü°üîàŸGh á ª÷ÉHhCG áFõéàdÉH ´ÉÑJ »àdG
äGOÉª°†dGh äÉ °ü dGh , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸGh , «ªéàdG OGƒeh , ¿ƒHÉ°üdGh , Qƒ£©dGh
ô¡¶dG á £æe á«ªëàd AGƒ¡dG ™e É¡ YÉØàH øî°ùJ »àdG äÉ °ü dGh , á«Ñ£dGh á«MGô÷G
è ãdG ¢SÉ«cCGh , «dóàdG Iõ¡LCGh , á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’Gh , ájƒeódG IQhódG Ú°ù–h
áÄaóàdG äÉ °üdh , »Ñ£dG ójÈàdG ñÉîHh , »Ñ£dG ÒZ ójÈàdG ñÉîH , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd
, á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG
á«FGò¨dG äÓªµŸGh , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á°ü°üîŸG ÒZ á«FÉHô¡µdG ÒZ áÄaóàdG äÉ °üdh
Ó¡dG øe ´ƒæH Iƒ°ûëŸG ójÈàdG ™bQh äÉ`` °üdh , á``«FGò¨dG äGô``°†ëà°ùŸGh á``ª©WC’Gh
ájô°û G äGó«ÑŸGh , ¿É°ùfE’G º°ùL »`a Å``LÉØŸG IQGô`` G ´É``ØJQÉH º``µëàdGh ¢UÉ``°üàeÓd
. á«YGQõdG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh
fG , ƒc Éµ«Jƒ°SÉeQÉaƒ°ùà«eÉ°ù«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 0017- 841 ÉZÉ°S »°T - ƒ°ùJ , »°TÉe - ¿ÉµjGOhÒ°TÉJ , 408 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG
2015/10/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , ájôª G 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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111955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a
á HÉb ájQGóL ™WÉ e , ÜÉÑdG ™WÉ e , á«YÉæ°U ÜGƒHCG , ÜGƒHCG , á«fó©ŸG ÜGƒHC’Gh äÉHGƒÑdG
¿ÉÑ°†b , (á«FÉHô¡c ÒZ) ¨dG Iõ¡LCG , ÜÉÑdG äÉMƒdh ÜÉÑdG äGQÉWEG , ÜÉÑdG äGOôa , íàØ d
ó°Sh ÉµMEG äGQÉWEG , (á«FÉHô¡c ÒZ) ¢†HGƒfh äGõ«¡Œ , äÓ°üØe , ( Ó°SCG) •ƒ£Nh
äGQÉWEG , ¿ó©ŸG øe ÜGƒHCG , á«fó©e ÉÑdÉZ ¿ƒµJ ÉØfBG IQƒcòŸG ™ °ùdG áaÉc , ájÉªM äGQÉWEGh
, IQGhO ÜGƒHCG , ÜBGôŸG ÜGƒHCG ójóëàdÉH , äÉHGƒH , ¿ó©ŸG øe ÜGƒHCG á«£ZCG , ¿ó©ŸG øe ÜGƒHCG
. á dõæe ÜGƒHCG , õY ¢üFÉ°üN É¡d IQGhO ÜGƒHCG , IQGhO ™jQÉ°üe äGP ÜGƒHCG
( . .P.¢T) á«fó©ŸG äÉYÉæ°ü d Éà«ehôH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 37765 : Ü.¢U , 1 ºbQ á«YÉæ°üdG » Y ÑL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2017/8/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , ájôª G 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
116319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉcôëŸG äGP äÉÑcôŸG
»°S EG EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 48326 ¿É¨«°ûà«e , õ «g ¿QƒHhG ±hCG »à«°S , jGQO ô °ùjGôc 1000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/1/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ , 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
, ædG É› »`a äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , ædG É› »`a ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN
ædG FÉ°Sh ÒaƒJ É› »`a ájQGOE’G äÉeóÿG , (øjôNBÓd) ædG ƒ£°SCG ÉªYCG IQGOEG
ædG É› »`a ÉªYC’G IQGOEG , º« °ùàdGh ædG É› »`a ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , øjôNBÓd
. º« °ùàdGh
bÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ ªŸG , ¢VÉjôdG , 11442 : Ü.Q , 6164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG
116424 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
, ædG É› »`a äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , ædG É› »`a ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN
ædG FÉ°Sh ÒaƒJ É› »`a ájQGOE’G äÉeóÿG , (øjôNBÓd) ædG ƒ£°SCG ÉªYCG IQGOEG
ædG É› »`a ÉªYC’G IQGOEG , º« °ùàdGh ædG É› »`a ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , øjôNBÓd
. º« °ùàdGh
bÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ ªŸG , ¢VÉjôdG , 11442 : Ü.Q , 6164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG
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116721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«aÉ ãdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG ÒaƒJ , º« ©àdG
. .P á«ª« ©àdG äGQÉ°ûà°SÓd à«à«fEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ ‡ êGƒeCG QõL , 257 ƒ H , 59 ´QÉ°T , 105 æÑe , 409 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : `````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG

116722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«aÉ ãdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG ÒaƒJ , º« ©àdG
. .P á«ª« ©àdG äGQÉ°ûà°SÓd à«à«fEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ ‡ êGƒeCG QõL , 257 ƒ H , 59 ´QÉ°T , 105 æÑe , 409 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : `````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a
. ájƒ« G äGOÉ°†ŸG »gh , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
»L ¬jEG «à«ªæjRQG GOÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , Ñ« a OÉH 61118 , 18 - 2 á°SGÎ°T GOÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
ø`` e äÉ`` eóÿGh ™`` FÉ°†Ñ d ¢ü`` «NÎ d á`` jQÉéàdG IQGOE’Gh á`` jQÉéàdG äÉ`` eƒ ©ŸG äÉ`` eóN
¢VôYh ( ¡à°ùª d IQƒ°ûŸG ôéàe) Úµ ¡à°ùª d IQƒ°ûŸGh ájQÉéàdG äÉeƒ ©ŸGh øjôNB’G
. áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ É°üJ’G FÉ°Sh Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôYh ™ °ùdG
óàª«d ódQh «àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 Ø«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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115950 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
É©£dG Ëó Jh ( ÚàfÉµdG) á æàŸGhCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh ÉjÎ«aÉµdGh »gÉ ŸG äÉeóN
ƒ j ºYÉ£eh (¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a ƒ j ºYÉ£e) ºYÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ÜGô°ûdGh
. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG ó J »àdG ºYÉ£ŸGh ¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a
. .P.¢T IQhOôa º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 48244 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
116725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a
¢VGôZCG »`a áeóîà°ùŸG Rƒ dG ¿ÉÑdCG , (íFGhQ)ƒ÷G «£ J äGô°†ëà°ùe , §°ûµdG äGhOCG
OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , «ªéàdG äGô°†ëà°ùe »`a áeóîà°ùŸG QÉÑ°üdG äGô°†ëà°ùe , «ªéàdG
¢†HGƒb , (ájô£Y äƒjR) äÉjô£©dG , ( «ªŒ äGô°†ëà°ùe) ¥ô©à d IOÉ°†e OGƒe , ¥ô©à d
¢ùWÉ¨ŸG ìÓeCG , á«Ñ£dG ¢VGôZC’G ÒZ äÉª°ù H , «ªéàdG ¢VGôZCG »`a Góîà°SÓd á«YhC’G
áeóîà°ùe «ªéàdG äGô°†ëà°ùe) Éªëà°S’G , á«Ñ£dG ¢VGôZC’G »`a Góîà°S’G ±ÓîH
»°üY , «ªŒ äGô°†ëà°ùe , «ªéàdG äGô°†ëà°ùe IóY , «ªéàdG á©æbCG , ( Éªëà°S’G »`a
, «ªéàdG ¢VGôZCG »`a Góîà°SÓd »æ£b õZ , «ªéàdG ¢VGôZCG »`a Góîà°SÓd ø£ dG
á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG ¿ƒHÉ°U , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG ¿ƒHÉ°U , ( «ªéà d Ëôc) Ëôc
ájô£©dG äƒjõdG , Iô``Øæ°S ¥Qh , É«fƒdƒµdG AÉe , ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG , äÉ`` `fGƒ«ë d hCG ô°û`` Ñ d
, ÖLGƒ G ÓbCG , ÖLGƒ G «ªŒ äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgõdG øe äÉ°ü îà°ùe
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«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ÜGógC’G , (á«YÉæ°üdG ÜGógC’G â«Ñãàd á °U’ OGƒe) ÜGógC’G
, á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G , á«YÉæ°üdG ÜGógC’G , (á«YÉæ°üdG ÜGógC’G) ÜGógC’G , (ÜGógCÓd
OGƒe , á« «ªéàdG ¢VGôZCÓd á«àjR OGƒe , (Qƒ£Y) (QÉgRC’G øe äÉ°ü îà°ùe) QÉgRCG
äGô°†ëà°ùe , ô©°û d …GÈ°S , ô©°û d (äÉfƒ«°ùd) ƒ°ùZ , ô©°û d äÉ¨Ñ°U , ô©°ûdG øjƒ àd
ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , ( «ªŒ äGhOCG º WCG) º WCG , (Qƒ£Y) ¿ƒfƒj FÉ°S , ô©°ûdG èjƒªàd
¢VGôZCG »`a Góîà°SÓd (¿ƒ«°Sƒd) ƒ°ùZ , ÉØ°ûdG ôªMCG , ÉØ°ûdG ™ª e , dG ¢û«fQh
êÉ«µŸG , êÉ«µŸG , ( «ªéàdG ä’ƒ°ù¨H á©Ñ°ûe á«bQh jOÉæe) (¿ƒ«°Sƒd) ä’ƒ°ùZ , «ªéàdG
Gôµ°SÉŸG , êÉ«µŸG ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , êÉ«µŸG «MÉ°ùe , ( ¢TÉªb) (êÉ«µŸG ádGREG jOÉæe)
, ôaÉXC’G ™ª e , ôaÉXCÓd á«æa äÉ °ü e , (Qƒ£Y) °ùŸG , ( «ªéàdG á©æbCG) á©æbCG
äƒjR , «ªéàdG ¢VGôZCG »`a Góîà°SÓd äƒjR , (á«YÉæ°U ôaÉXCG) ôaÉXCG ,ôaÉXC’G AÓW
, Qƒ£Y ,Qƒ£Y , (ÖLGƒ G ÓbCG) ÓbCG , ( «ªéàdG ÓbCG) ÓbCG , íFGhôdGh Qƒ£©dG
ƒÑeÉ°ûdG , ô£©ŸG Ö°ûÿG , ô£©ŸG AÉŸG , ±ÉØÿG ôéM , ( «ªéàdG ¥ƒë°ùe) ¥ƒë°ùe
, ¿ƒHÉ°U , (ó ÷ÉH ájÉæ© d «ªŒ äGô°†ëà°ùe) ó ÷ÉH ájÉæ©dG , ø°ùdG äGô°†ëà°ùe
ôNBG ¤EG í£°S øe ádƒ æe ƒ°SQ , áæjõdG äGô°†ëà°ùe , «ªéà d ƒ°ù¨H á©Ñ°ûe jOÉæe
äGô°†ëà°ùe , (ôaÉXCÓd AÓW) AÓW , «ªéàdG ¢VGôZC’ (á«aôNR ƒ°SQ) ÉµàM’ÉH
. AÓ£dG ádGRE’
óàª«d ódQh «àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 Ø«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/2/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉfÉ«ÑdG IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG ÉNOEG äÉeóN , º¡°SC’G äÉÑ W Ö«JôJ , ÉªYCG IQGOEG , ÉªYC’G IQGOEG
. ¿GÒ£dG äÉéàæe ™«Hh AGô°ûH ©àJ É¡ ch
»L CG Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH «°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
116801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
. ¿GÒ£dG äÉéàæe AGô°ûd ™aódG äÉeóN
»L CG Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH «°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGôFÉ£ d OƒbƒdÉH ójhõàdG IOÉYEG , OƒbƒdÉH ójhõàdG , â«jõàdG
»L CG Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH «°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a
. ¿GÒ£dG äÉéàæe «°UƒJh ™ªL , ædG
»L CG Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH «°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ ƒHCG : ``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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106988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
jOÉæ°U , á«FÉHô¡µdGh , (-alarm) á«ÑæàdG ¢SGôLCG , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Iƒb ¢SÉ« d Î«eC’G
á ©àŸG) FÉØd , ™WGƒ dG , (AÉHô¡µdG) á« ÿG í«JÉØe , äÉØãµŸG , (AÉHô¡µdG) ´ôa
, (AÉHô¡µdG) ºµëàdG äÉMƒd , (IAÉ°VE’G) äÓ°Uh , jƒëàdG í«JÉØe , (á«FÉHô¡µdG ôFGhódÉH
ájÉªM Iõ¡LCG , (á«FÉHô¡µdG äÓ«°UƒàdG) äGhOCG øe ÉgÒZh ¢ùHÉ ŸGh , ò`NBÉe , äÉeÉª°üdG
. Î«ªàdƒØdG , (ô à°ùŸG ÒZ »FÉHô¡µdG QÉ«à d) »FÉHô¡µdG QÉ«àdG óYÉ°üJ
áYÉæ°üdGh IQÉéà d êGôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , » Y ÑL , 61122 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/1/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG

107708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª ©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ« dGh ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
hCG º«¶æJ hCG «ãµJ hCG jƒ– hCG íàa hCG °Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º« ©àdGh PÉ fE’Gh (±Gô°TE’G)
äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG É°SQEG hCG «é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG
™£ H ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , «é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H
Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ Üƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó ædG «é°ùJ ä’BG , ó ædG
«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , ¿GÒædG OÉªNEG
äGÈµe , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Ió°T Iõ¡LCG , QGòfE’G Iõ¡LCG , äÉ«FGƒg , …O3 äGQÉ¶f , »ªbôdG
º« ©àdG RÉ¡L , ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG ÉÑ à°SG Iõ¡LCG , äÉ«FGƒg , º«î°†J Ö«HÉfCG , äƒ°üdG
äGÈµe øFGõN , äÉfÉæW , ájQÉ£ÑdG øë°T , á«FÉHô¡c ÉjÓNh äÉjQÉ£H , …ô°üÑdG »©ª°ùdG
, »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGÒeÉc , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG äGÒeÉc , á«FÉHô¡c äÓHÉc , äƒ°üdG
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, (ábhÉ©e) á fÉN äÉØ e , á eÉµàŸG ôFGhódG FÉbQ , á``jƒ ÿG ` `JGƒ¡dG , â«°SÉµdG äÓé°ùe
¢UGô``bC’G , Iõ``¡LC’G ` «¨°ûJ Iõ¡LCG , á`` «FÉHô¡c äÉ``Ø e , á«FÉHô¡µdG äGQGódG ™``£b í`` «JÉØe
IôcGP Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG í«JÉØe áMƒd , Üƒ°SÉ G Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ G ÜÉ©dCG èeGôH , á›óŸG
, ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , (èeGÈdG) ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ôJƒ«ÑªµdÉH á ë e Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ G
, á«FÉHô¡c ä’ƒﬁ , (AÉHô¡µdG) äÓ°Uƒe , á«FÉHô¡µdG äÓ°UƒŸG , (äÉØãµŸG) äÉØãµŸG
Qƒ°üdG äGQÉWEG , ( °TGƒµdG) äÉØ°TÉµdG , äÉfÉ«H á÷É©e RÉ¡L , äGOGóY , á«µ °S’ JGƒg
™jRƒàdG äÉMƒd , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ ¢UGôbC’G äÉcôﬁ , á«ªbôdG äÉeÓ©dG , á«ªbôdG
Iõ¡LCG , «ªëà d á HÉ dG «°SƒŸG äÉØ e , «ªëà d á HÉ dG Qƒ°üdG äÉØ e , (AÉHô¡µdG)
äÉ« ª© d ó©H øY ºµëà d á«FÉHô¡µdG äÉÑ«cÎdG , …O »`a …ódG ¢UGôbCG ´Éª°S hCG ¢VôY
, ¢ùcÉØdG ä’BG , «ªëà d á HÉ dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , á«FÉHô¡µdG ä’ƒëŸG , á«YÉæ°üdG
OóY , äÉYÉª°ùdG , (GPS) »ŸÉ©dG ™bƒŸG ójó– É¶f Iõ¡LCGh äGhOCG , ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓHÉc
äÉæ°VÉM , áHƒWôdG áLQO ¢SÉ« e , á`` «`aGôZƒ« g OóYh Iõ¡LCG , IQGô G º«¶æJ Iõ¡LCGh
á«°ùµY äÉeƒ e , á eÉµàŸG ôFGhódG hCG (äGQGO) , (á«FÉHô¡c) äGô°TDƒe , ÉjÒàµÑdG äÉJÉÑæà°S’
, (ód)á«Fƒ°V á«fhÎµdGEG äGô°TDƒe , AÉŸG hCG AGƒ¡dG êÓ©d ¢ù«d øjCÉàdG RÉ¡L , (á«FÉHô¡c)
ó°UQ hCG áÑbGôe Iõ¡LCG , äÉfƒahôµ«ŸG , äƒ°ü d äGÈµe , ¢SÉ«b Iõ¡LCG , äƒ°üdG äGÈµe
áMÓŸG RÉ¡L , (ôJƒ«ÑªµdG èeGôH) äÉ°TÉ°T , (ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG) äÉ°TÉ°T , á«FÉHô¡c
Iõ¡LCG , á«MÓe äGhOCG , ( ædG FÉ°Sh Ïe Y áeóîà°ùŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG) äGQÉ«°ù d
äÉcôﬁ , ájô°üÑdG ¢UôbC’G äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdG ¢UGôbC’G , …ÎaódG ôJƒ«ÑªµdG
äGódƒe , á«Fƒ°†dG ¢UGôbC’G äÓ¨°ûe , á«Fƒ°†dG ¢UGôbC’G äÓé°ùe , á«Fƒ°†dG ¢UGôbC’G
, (ájQGôMh , á«JÉà°ShÎµdG , á«`aGôZƒJƒØdG) ôjƒ°üàdG ä’BG , £ÿG äGOGóY , ¿hRhC’G
«¨°ûàd ádƒªëŸG Iõ¡LC’G , (á«FÉHô¡c äÓ°Uh) iôNCG «°UƒJ äGhOCGh òNBÉeh ¢ùHGƒ dG
Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ™e Góîà°SÓd äÉ©HÉW , áYƒÑ£ŸG ôFGhódG äÉMƒd , §FÉ°SƒdG
äGó©e) äÉë°SÉe , á«FÉHô¡c äÉehÉ e , á«FÉHô¡µdG äÓMôŸG , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T , ¢Vô©dG
, (á`` ` eÉµàŸG ô``FGhódG äÉbÉ£H) á`«còdG äÉ``bÉ£ÑdG , äÓ°UƒŸG ÉÑ°TCG , (äÉfÉ«ÑdG á÷É©e
«é°ùJ RÉ¡L , AÉHô¡µdG êÉàfE’ á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G , á«°ùª°ûdG äÉjQÉ£ÑdG , á«còdG JGƒ¡dG
` `jOÉæ°U , á«FÉHô¡c í«JÉØe äÉMƒd , áYô°ùdG äGô°TDƒe , äƒ°üdG ñÉ°ùæà°SG RÉ¡L , äƒ°üdG
, ¿ƒjõØ àdG Iõ¡LCG , »Mƒ dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c í«JÉØe , (á«FÉHô¡c) í`` `«JÉØe
äÓé°ùe , (á«fhÎµdE’G) äGQƒà°SõfGÎdG (AÉHô¡µdG) ä’ƒëŸG , IQGô G áLQO äGô°TDƒe
. Î«ªàdƒØdG , ƒjó«`ØdG
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…O.»J. CG.ƒc ÎµdEG ƒ«fÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , 574-8534 , ÉcÉ°ShCG , »°T-ƒàjGO , ƒ°T-ƒ«fÉ°S , 1-1 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
107709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 7 áÄØdG »`a
fh ádB’G äÓ°Uh , (ájÈdG äÉÑcôŸG AÉæãà°SÉH) äÉcôëŸGh äGQÉ«°ù d á«dB’G Oó©dGh ä’B’G
¢ù« ØJ Iõ¡LCG , ó«dÉH QGójÉe GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôŸG AÉæãà°SÉH) É¡JÉfƒµe
äÉHhô°ûŸG OGóYEG ä’BG , OOÎŸG QÉ«àdG äGódƒe , 3D äÉ©HÉW , ‹B’G ™«ÑdG ä’BG , ¢†«ÑdG
QGóJ äÉfƒLôa , ïØædG ä’BG , á«FÉHô¡µdG á«dõæŸG ¢VGôZCÓd äÉWÓÿG , á«µ«fÉµ«ehô¡µdG
, «ãµJ äBÉ°ûæe , äÉLÓã d äÉ£ZÉ°V , (ä’BG) äÉ£ZÉ°V , …õcôŸG Oô£dG ä’BG , AÉHô¡µdÉH
, ` ë°S Iõ¡LCG , ¿ƒë°üdG ä’É`` °ùZ , ™``£ dG ä’BG , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG Gó`îà°S’ ¢TQÉ`›
, »FÉHô¡µdG ¢Sƒ dG É RÉ¡L , (ä’BÓd AGõLCG) á«fGƒ£°SEG á«YhCG , á«FÉHô¡c ÜGƒHCG í«JÉØe
dPh á`` ¡cÉØdG ¢ù`` HÉµe , á`` «FÉHô¡c ájòZCG äÉ`` ÷É©e , ø`` FÉµŸGh äÉcôëŸG ìhGôe , óYÉ°üe
OóY , AÉHô¡µdG äGódƒe , äÓ°†ØdG øe ¢ü îàdG ä’BG , á«FÉHô¡µdG á«dõæŸG ¢VGôZCÓd
«¶æà d Iõ¡LCGh ä’BG , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG äÉæ«cÉe , Éjhój QGóJ »àdG ±ÓîH ó«dÉH ª–
»àdG ±ÓîH á«dõæŸG ¢VGôZCÓd øMÉ£e , á«FÉHô¡µdG ™«ª à d Iõ¡LCGh ä’BG , á«FÉHô¡c
, (áYÉÑW)¥QƒdG º« J Iõ¡LCG , ¿ÉgO ä’BG , « ¨àdGh áÄÑ©àdG ä’BG , § N ä’BG , ó«dÉH QGóJ
¢ùfÉµŸG , (ádBG) »`dBG ¿É``°ùfEG , äÉ`` côëŸGh äGQÉ`` «°ù d (ó`` `jÈàdG) äÉ`` `©°ûe , (ä’BG) äÉ`` î°†e
. ä’É°ù¨dG , «°ùZ Iõ¡LCG , á«dB’G ™«H ä’BG , á«FÉHô¡µdG
…O.»J. CG.ƒc ÎµdG ƒ«fÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , 574-8534 , ÉcÉ°ShCG , »°T-ƒàjGO , ƒ°T-ƒ«fÉ°S , 1-1 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
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107710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 11 áÄØdG »`a
, ájƒ¡àdGh «`ØéàdGh ójÈàdG Iõ¡LCG , ïÑ£dG Iõ¡LCG , QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG
á``dGREG Iõ¡LCG , AGƒ`` ¡dG ó`` jÈJ RÉ¡L , AGƒ`` ¡dG ««µJ RÉ`` ¡L , Éª G äGó©e , É«ŸG äGOGó``eEGh
, á«°Sƒb í«HÉ°üe , AGƒ¡dG á« æJ ä’BGh RÉ¡L , AGƒ¡dG äÉØØ› , ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhôdG
AGõLCG ±ÓîH) LGôe , (ƒ`«fÉH) É`` ªëà°SG ¢VGƒMCG , Éª G äÉÑ«côJ , Éª G äGõ«¡Œ
, äÉNÉÑW , Iƒ¡ dG ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæcÉe , °ùdG AGƒ°VCG , õÑÿG ™æ°U ä’BG , (ä’B’G
ìhGôe , äÉÑ«cÎdGh Oó©dG «`ØŒ Iõ¡LCG , »¡£dG äGó©eh Iõ¡LCG , äÉKÉëà°ùŸG äGP óbGƒŸG
, ïHÉ£ª d §Ø°ûdG á«£ZCG , á«FÉHô¡µdG IQÉfE’G í«HÉ°üe , »°üî°ûdG Góîà°SÓd á«FÉHô¡c
Ö`` `«L í``«HÉ°üe , äÓ©°T , (AGƒ¡dG ` `««µJ) ìhGô`` e , ïHÉ£ŸG »`a óîà°ùŸG QÉîÑdG è«°ùf
äÉØØ› , äGóª› , á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c Úeó d äÉjÉaO , ( YÉ°ûe) á«FÉHô¡c
, áÄaóàdG RÉ¡L , äÉeÉªë d äÉfÉî°S , IQGô G ¢VôY IôéM , IQGô G äÉî°†e , ô©°ûdG
hCG IAÉ°VEG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe äÓ«°üH , í«HÉ°üe , áæNÉ°S äÉMƒd , áÄaóàdG LGôe
Oó©dGh Iõ¡LC’G , (ïÑ£dG RÉ¡L) jhhôµ«e ¿GôaCG , (…O …G ) Aƒ°† d áãYÉÑdG äÉ«FÉæãdG
í«HÉ°üe , ¢üeÉﬁ , äÉLÓK , ójÈàdG ¢VôY äGÒéM , ïÑ£dG Oó©J »`a áeóîà°ùŸG
, °SÉ¨e , ¢TódG äÉeÉªM , …QÉéŸG É«e á« æàd äBÉ°ûæe , á«ë°U äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , áeÓ°ùdG
, ´QGƒ°ûdG í«HÉ°üe , (Úî°ùJ Iõ¡LCG) óbGƒe , º« ©àdG , (Éfƒ°ùdG ÉªM) ¬Lƒ d QÉîH Iõ¡LCG
, IQÉfEÓd YÉ°ûŸG , ( É«e äGQhO) ¢†«MGôe , ¢†«MGôŸG óYÉ e , ¢†«MGôe , ¢üeÉëŸG
É``«ŸG äÉ`` `fÉî°S , (á«ë°üdG äBÉ°ûæŸG øe AGõ`LCG) øjó«dG °ùZ ¢VGƒMCG , ájƒ¡àdG á«£ZCG
. É«ŸG äÉYRƒe , (RÉ¡L)
…O.»J. CG.ƒc ÎµdG ƒ«fÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , 574-8534 , ÉcÉ°ShCG , »°T-ƒàjGO , ƒ°T-ƒ«fÉ°S , 1-1 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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108386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØﬁ äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG ƒ h Éª°SC’Gh ƒë dG
Í dGh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (» «L) Óg , Iƒ¡£eh áØØ›h
. cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh
. .¢T IQÉéà d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ádÓ°U , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/3/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

108558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZh OGƒŸG òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh iƒ ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
á ª©à°ùŸG °ü dG OGƒe , á«°SÉWô dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó« Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG
áÑJÉµdG ä’B’G , øjƒ àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨dh á«°SÉWô dG »`a
« ¨àdG OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY)á«ÑàµŸG GRƒ dGh
.(äÉª°SGôdG)äÉ¡°û« µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ)á«µ«à°SÓÑdG
. .P.¢T « ¨à d ÉH äƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 81261 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/3/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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109148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
«bódG , »YÉæ£°U’G ÍdGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
, áé ãŸG äÉjƒ Gh äÉjƒ Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äGQÉ¡ÑdG , ÿGh OôÿGh í ŸG , RÉÑÿG QhQPh IÒªÿG , Oƒ°SC’G °ù©dGh ëædG °ùY
, ( cCÓd Iõ¡éŸG) fÉ ædG , õ°ûàjhófÉ°ùdG , (õ°ûàjhófÉ°ùdG)Í÷G ôFÉ£°T , è ãdG , HGƒàdGh
(õÑÿG áØd »`a é°ùdG) fÉ ædG , fÉ ædG õ°ûàjhófÉ°S
. .P.¢T ROƒa ¿Rhôa » °ûjôa ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 38404 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/4/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
ÉªYCG IQGOEG , ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
IôµØdG äGP äÉgõàæŸGh á«fóÑdG ábÉ« dGh Éªéà°S’G aGôeh äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG
ájÉYódG äÉeóN , jƒ°ùàdG äÉeóN , (Ò¨ d) ÉªYC’G IQGOEG , á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸGh IOóëŸG
Iô°TÉÑŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYE’Gh
Úµªàd dPh (É¡ f GóY Ée)Ò¨dG ídÉ°üd ™ °ùdG øe á «µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN , (øj’ ¿CG)
õ«`ØëàdGh A’ƒdG èeGôH º«¶æJ , »ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJ , É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe Úµ ¡à°ùŸG
»`a IóYÉ°ùŸG Ëó J Gójó–h (õjÉ°ûfGôa) RÉ«àe’G äÉeóN , É¡« Y ±Gô°TE’Gh Égò«`ØæJh
äÉÑLƒdG Ëó J °UÉ eh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG «¨°ûJh ¢ù«``°SCÉJ É`` › »`a É`` ªYC’G IQGOEG
. áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓﬁh á«fóÑdG ábÉ« dGh Éªéà°S’G aGôeh äÉ©éàæŸGh áØ«`ØÿG
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. .P á°†HÉ dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

110200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a
äGQÉ ©dGh áFõéàdG äGQÉ Yh ájQÉéàdG äGQÉ ©dG äÉeóN , äGQÉ ©dG IQGOEG , ájQÉ ©dG äÉeóÿG
, á«æµ°ùdG äGQÉ ©dGh áFõéàdG äGQÉ Yh ájQÉéàdG äGQÉ ©dG ÒLCÉJh ¬«LƒJh IQGOEG , á«æµ°ùdG
ÖJÉµŸGh äÓ«`ØdGh °ûdÉH á ©àŸGh ÉgÒ`aƒJ ºàj »àdG äGQÉ ©dG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ äÉeóN
á«YÉæ°üdG äGQÉ ©dGh ¥OÉæØdGh ÉæjQÉŸGh dƒ¨dG ÖYÓeh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh äÉ©éàæŸGh
, ¥ƒ°ùàdG iôbh ¥ƒ°ùàdG õcGôeh IOóëŸG IôµØdG äGP äÉgõàæŸGh á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸGh
Iô°ùª°S äÉeóN , IôLCÉà°ùŸG äÓ«`ØdGh °ûdG IQGOEG äÉeóN , øjôLCÉà°ùŸG IQGOEG äÉeóN
, ájQÉ ©dG jOÉæ°üdG äÉeóN , äGQÉ ©dG ÚªãJ äÉeóN , QÉéjE’G «°ü– äÉeóN , äGQÉ ©dG
, …QÉ ©dG º«« àdG äÉeóN , …QÉ ©dG jƒªàdG äÉeóN , á«`aô°üŸG äÉeóÿG , ÚeCÉàdG äÉeóN
, ájQÉ ©dG QÉ`` ªãà°S’G äÉeóN , ájQÉ ©dG ßaÉëŸG IQGOEG äÉeóNh äGQÉ ©dG IQGOEG äÉeóN
äÉeóN , »°VGQC’G AGô°T äÉeóN , »°VGQC’G ôjƒ£J äÉeóN , …QÉ ©dG ÚeCÉàdG äÉeóN
èeGôHh á«dÉŸG èeGÈdG , QÉªãà°S’Gh ôjƒ£àdG ájÉ¨d äGQÉ © d AGô°ûdGh AÉ àf’Gh ÚªãàdG
Ò`aƒJh IQGOEGh ò«`ØæJh º«¶æàH á£ÑJôŸG á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG äÉeóÿG , ájõ«`ØëàdG õFGƒ÷G
õFGƒ÷G èeGÈH á ©àe áª«b äGP ºFÉ°ùb hCG äGóæ°S QGó°UEG , A’ƒ d IõØëŸG õFGƒ÷G èeGôH
, á«MÉ«°ùdG äÉµ«°ûdG QGó°UEG , áWÉ°SƒdG äÉeóN Ò`aƒJ , á«dÉŸG ájÉYôdG , A’ƒ d IõØëŸG
äÉeóÿG J ƒM äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG àH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ
. á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY
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. .P á°†HÉ dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
aGôe «¨°ûJ , ÖjQóàdG äÉeóN , á«`aÉ ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG äÉeóN
…OGƒædGh á«°VÉjôdG äÉÑjQóàdG aGôe Ò`aƒJ , áaÉ«°†dG ø°ùMh ¥OÉæØdG É› »`a ÖjQóàdG
, áMÉÑ°ùdG ôH aGôe Ò`aƒJ , ¢ùæàdG aGôe Ò`aƒJ , dƒ÷G ÖYÓe «¨°ûJ , á«ë°üdG
` ` `ª©dG äÉ`` `°TQhh á`` `«ÑjQóàdG äGQhódGh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô`` “DƒŸG IQGOEGh º`` «¶æJ
á«¡«`aÎdG äÉgõàæŸG «¨°ûJ , äGô°VÉëŸGh äGhóædGh ájQÉéàdG ÉªYC’ÉH á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸGh
äÉÑ°SÉæŸG º«¶æJ äÉeóN , Éªéà°S’G äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ , IOóëŸG IôµØdG äGP äÉgõàæŸGh
ƒM äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG J áaÉµH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ , É¡JQGOEGh
. á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG J
. .P á°†HÉ dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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110202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
Ò`aƒJ äÉeóN , á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸG »`a áeÉbE’G øcÉeCG Ò`aƒJ äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
É©£dÉH ójhõàdG äÉeóNh ºYÉ£ŸG äÉeóN , âbDƒŸG øµ°ùdG Ò`aƒJ , ÜGô°ûdGh É©£dG
Ó¡à°SÓd IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóNh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh
Ò`aƒJ , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó J °UÉ eh »gÉ ŸGh Iƒ¡ dG äÓﬁ äÉeóNh êQÉÿG »`a
IÎa »`a AGƒjE’Gh ºYÉ£ª d õé Gh øcÉeC’G õéM äÉeóN , á £©dG IÎa »`a AGƒjE’G
¢VQÉ©ŸGh ÉªYC’G ¢VQÉ©Ÿ á«bóæØdG äÉYÉ dG Ò`aƒJ , á«bóæØdG °ûdG äÉeóN , á £©dG
(áeÉbE’G) äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , äÉYÉªàL’Gh äGô°VÉëŸGh äGAÉ dGh äGô“DƒŸGh ájQÉéàdG
äÉYÉb ÒLCÉJ , äÓ£©dGh ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸGh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG AGôLE’
äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG J áaÉµH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ , äÉYÉªàL’G
. á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG J ƒM
. .P á°†HÉ dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a
äÉfƒdÉ°U äÉeóN , ájô°ûÑdG äÉæFÉµ d Éª÷G Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN
, á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , äÉ©éàæŸG äÉeóN , ô©°ûdG «`Ø°üJ äÉeóN , «ªéàdG
ø`jó«dG ô`` aÉXCÉH ájÉæ©dG äÉeóNh º°ù÷Gh ô©°ûdGh ¬LƒdG äÉLÓY Ëó J É¡æª°V øe
äÉeóN , AÉNÎ°S’Gh áë°üdG äÉ©éàæe äÉeóN , ™ª°ûdÉH ô©°ûdG ádGREG äÉeóNh Úeó dGh
, á«fóÑdG ábÉ« dG º«« J äÉeóN , á«Ñ£dGh á«fóÑdG ábÉ« dÉH á°UÉÿGh á«ë°üdG äÉeƒ ©ŸG
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, » «ªéàdG êÓ©dG äÉeóN , Iô°ûÑdGh Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉeóN , á«FGò¨dG á«ª G íFÉ°üf
J áaÉµH á ©àŸG äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ , Iô°ûÑdG Òª°ùJ aGôe hCG äÓ«¡°ùJh äÉeóN Ëó J
. á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG J ƒM äÉeƒ ©ŸG Ò`aƒJ É¡«`a ÉÃ äÉeóÿG
. .P á¶HÉ dG ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 123311 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
111445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª ©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
IQÉ`` `°TE’Gh ¢SÉ`` « dGh ¿Rƒ``dG äGhOCGh Iõ¡LCGh á`` jô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ``¡LC’Gh »`` FÉªæ«°ùdGh
«ãµJ hCG jƒ– hCG íàa hCG °Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º« ©àdGh PÉ fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh
hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG É°SQEG hCG «é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG
Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , «é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG
á÷É©Ÿ Üƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó ædG «é°ùJ ä’BG , ó ædG ™£ H ª©J »àdG
. ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG
IQÉéà d º«gGôHEG óªﬁ ¬` dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO 1633 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/7/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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111593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 24 áÄØdG »`a
Iô°SC’G á«£ZCG , iôNCG äÉÄØH IOQGƒdG ÒZ äÉLƒ°ùæŸÉH á ©àŸG äÉéàæŸGh OGƒŸGh äÉLƒ°ùæŸG
. ¢ùHÓŸG áYÉæ°U »`a áeóîà°ùŸG äÉLƒ°ùæŸG øe á«dhC’G OGƒŸG , ä’hÉ£dGh
óàª«d ƒc ƒ«‚É°S GQƒeÉ°ûàjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , 920- 8633 jôH GhÉµ«°ûjG , GhGRÉfÉc , ƒ°ûà«eÉæ«e , 5-20 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/7/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
112318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a
ÒZ) OhóÿG ôªMCG , º°ùé d êÉ«cÉŸG ¥ƒë°ùe ¢SÉ°SCG , êÉ«cÉŸGh «ªéàdG äGô°†ëà°ùe
äÉÁôc , ¬LƒdG IQOƒH , õ««ªàdG º b , ¬Lƒ d Ëôc (»Ñ£dG ÒZ) ¬LƒdG IQOƒH (»Ñ£dG
äGÒ°†ëàdG , º°ù÷G äƒjR (á«ÑW ÒZ) º°ù÷Gh Iô°ûÑdÉH ájÉæ© d äGÒ°†ëàdG , ¬LƒdG
á« « dG ó ÷G «MÉ°ùe , º°ù÷Gh ¬LƒdG É°üeCG Ò¡£àd ájƒZôdG OGƒŸG , ¬LƒdG Ò¡£àd
, ó ÷G äÉÑWôeh äGô¡£ŸGh ó ÷G Iô°ûH , Iô°ûÑdG äÉÁôc äÓjõe , êÉ«µŸGh äÉÁôµdGh
AÓW , ôaÉXC’G AÓW Ëôc , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , á©æbC’G Ò¡£J , Éª÷G á©æbCG
, Ú© d GQÉµ°SÉŸG ÓbCG , (á«ÑW ÒZ) Ú©dG ¿É©Ÿ , Ú©dG ´ÉŸ , ôaÉXC’G jõe , ôaÉXC’G
ÖLÉ ¢UÉ°UôdG ÓbCG , Ú©dG áfÉ£H IOGó°S ¿ƒd , Ú©dG ¿ƒd ¢TƒeQ , ¿ƒ«©dG ÓX
, áØ°û d •ƒ£ÿG ÓbCG , » «ªéàdG ÉØ°ûdG ôªMCG É¡Ø°UƒH É¡eGóîà°S’ ´Éª dG , Ú©dG
óÿG L (»Ñ£dG ÒZ) ÉØ°ûdG ºgôe , ÉØ°ûdG º°ù Hh ¢û«fQh , ÉØ°ûdG Ëôc , ÉØ°ûdG ¿É©Ÿ
äÉYÉ ØdG ìÓeCG , ô©°û d º©æe ƒÑeÉ°T , «ªéàdG äGô°†ëà°ùe áYƒª› , QÉÑ¨dG ¢†«eƒd
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º°ù÷G äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G ñÉîH äGô°†ëà°ùe , ¢†«MGôŸG AÉŸ íFGhQ , Éªëà°S’G Éª
. Ñ°S É‡ ÌcCG hCG óMGh Y …ƒà– »àdG
óàª«d «`aƒé°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÉfÉ°ûJ , âjÎ°S äQƒH Òà«H , ¢SÓH É«dh Ò°S ,161 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
ófÓjG ¢ù«`Ø«f , »°ùfQƒ«L , OR …G 4 1 …Gh »L ófÓjBG
2017/8/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

112415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a
á£°ûfC’G äÉeóN , ¬«`aÎdG äÉeóN , ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN , Öjò¡àdGh º« ©àdG äÉeóN
, á`` «©ª°ùdG è`` eGÈdGh AÉ`` ÑfC’Gh Ó`` aC’Gh »`` fÉZC’G êÉ`` àfEG äÉ`eóN , á`` «`aÉ ãdGh á``«°VÉjôdG
á›óŸG ¢UGôbC’Gh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh â`«°SÉµdG á``Wô°TC’G ` Y ájô°üÑ©ª°ùdG èeGÈdGh
äÉeóN , á«fƒjõØ àdG ÓaC’G á°UÉNh ÓaC’G êÉàfEG äÉeóN , ¬«`aÎdG äÉeóN , á«Hƒ°SÉ G
, á«fƒjõØ àdGh á«FÉªæ«°ùdG ÓaC’G QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ äÉeóN , á«fƒjõØ àdG èeGÈdG êÉàfƒe
. á«æØdG ä’ÉcƒdG
P ¢T á«Hô©dG á«eÓYE’G áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ï«°ûdG ´QÉ°T , äGQÉeE’G êGôHCG e (43 •) Öàµe , 73000 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ójGR
2017/8/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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112416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 38 áÄØdG »`a
ÓN øe èeGÈdGh AÉÑfC’Gh ÓaC’Gh ÊÉZC’G åH , åÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉeóN
AÉÑfC’Gh ÓaC’Gh ÊÉZC’G åH , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ G äÉµÑ°Th âfÎfE’Gh ádÉ ædG JGƒ¡dG
áaÉë°üdG ä’Éch äÉeóN , á«fƒjõØ àdG èeGÈdG äÉeóNh ¿ƒjõØ àdG ÓN øe èeGÈdGh
. (ä’É°üJ’G) AÉÑfC’Gh
( P ¢T) á«Hô©dG á«eÓYE’G áYƒªéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ï«°ûdG ´QÉ°T , äGQÉeE’G êGôHCG e (43 •) Öàµe , 73000 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ójGR
2017/8/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
112814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
«bódG , »YÉæ£°U’G ÍdGh ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
, áé ãŸG äÉjƒ Gh äÉjƒ Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ G øe áYƒæ°üŸG äGô°†îà°ùŸGh
äGQÉ¡ÑdG , ÿGh OôÿGh í ŸG , IRÉÑÿG QhQPh IÒªÿG , Oƒ°SC’G °ù©dGh ëædG °ùY
. è ãdG , HGƒàdGh
. .P.¢T áeÉ©dG IQÉéà d ™Ñ°ùdG QÉëÑdG ƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 4782 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/9/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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114319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a
` æ©J »àdGh iô``NCG äÉ``Äa »`a IOQGƒ``dG ô``«Z äÉ``eóÿG á`` «°SÉ°SCG áØ°üH 40 áÄØdG ø``ª°†àJ
. ájƒ°†Y ÒZ hCG ájƒ°†Y OGƒe hCG AÉ«°TCG «µ°ûJ IOÉYEG hCG á«FÉ«ª«µdG á«dB’G á÷É©ŸÉH
P á«°Sóæ¡dGh ájôëÑdG °†ØŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 181440 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

114320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
»ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJh ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
. .P.¢T ôHQÉg ¿ódƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 13840 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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114397 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
.»ÑàµŸG •É°ûædG «©ØJh ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ájÉYódG , ájQÉŒ äÉeóNh áeÉY IQÉŒ
IQÉéà d Úé°ùcC’G áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , ihõf áj’h , RƒŸG ácôH , 616 : Ü.Q 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
106684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a
, äÓÑàŸG , IQhóæÑdG á°ü °U , á£ °ùdG HGƒJ , õ«fƒjÉŸG , ÜÉ°ûàµdG , OôÿG , HGƒàdG
áæ«é©H ¿ƒë£e º µ°T Y áÑc , ºë dG ôFÉ£a , IõgÉ÷G äÉ°ûàjhóæ°ùdG , äGQÉ¡ÑdG
µ°ûH áfƒµŸG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG , áfhôµ©ŸG , Í÷ÉH õÑÿG , IóªéŸG Gõà«ÑdG , ôFÉ£ØdG
, ôFÉ£ØdG , «µdG áæ«éY , Gõà«ÑdG , (¬cGƒØdÉH «c) äÉJQƒàdG , áfhôµ©ŸG øe »°SÉ°SCG
áµ©c , (AGôª G á°ü °üdGh áæÑ÷ÉH ôFÉ£a) ƒ«`aGôdG , ¢û«µdG , ôFÉ£ØdG , äÉjƒ G
, »‚ôaE’G õÑÿG , õÑÿG , áæÑ÷G FÉØd , áæÑ÷G øe ´ƒæ°üŸG õÑÿG , (Ó«JQƒàdG) IQòdG
áfhôµ©ŸG ô°ü G ’ ÉãŸG «Ñ°S Y ª°ûJh ájƒ°ûf ájòZCG ÚLÉ©e , ©µdG , õÑÿG äÉàa
, á« ŸG ÉHƒ°ùdG õdOƒf , (á «bôdG áfhôµ©ŸG) õdOƒædGh (á©«`aôdG áfhôµ©ŸG) »àZÉÑ°ùdGh
. cCÓd á É°üdG äÉé ãª d «MÉ°ùŸG , cCÓd á É°üdG äÉé ãŸG , (äGQÉ¡ÑdG) …QÉµdG
¢ûJEG »H CG »L ROƒa ±CG QBG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájhÉ°ù‰ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùªædG , Éæ««`a , »L hCG .1/5/17 ¢SÉ¨ Z ƒZ : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/12/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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106889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a
á¡cÉØdG äÉHhô°ûeh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dG É«ŸGh á«fó©ŸG IÒÑdG
. äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ôFÉ°ü©dGh á¡cÉØdG ôFÉ°üYh
fG RófGôH »LôfG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 30313 É«LQƒL , ÉàfÓJCG , GRÓH ’ƒc-Écƒc ¿Gh : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2017/1/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉYÉbh äÉfÉ Gh ÜGô°ûdGh É©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
äGôª`` JDƒŸGh äÉ`` YÉªàLÓd ä’É`` ª©à°S’G IOó`` `©àŸG ` ` aGôŸG ô`` `«`aƒJ , áMGÎ°S’Gh QÉ¶àf’G
áeÉbEG LCG øe á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæŸGh ºF’ƒ d aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ¢VQÉ©ŸGh
. ¥OÉæØdG »`a AGƒjE’G øcÉeCG õéM äÉeóNh , á°UÉÿG äÉÑ°SÉæŸG
ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 20817 ófÓjQÉe , Gó°ù«ã«H , OhQ OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2017/5/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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110064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
»`a IóYÉ°ùŸG Ëó J Gójó–h (õjÉ°ûfGôa) RÉ«àe’G äÉeóNh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
Éªéà°S’G aGôeh äÉfÉ Gh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG «¨°ûJh ¢ù«°SCÉJ É› »`a ÉªYC’G IQGOEG
IQGOEG Gójó–h ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓﬁh á«fóÑdG ábÉ« dG aGôeh
äÓﬁh á«fóÑdG ábÉ« dG aGôeh Éªéà°S’G aGôeh äÉfÉ Gh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG «¨°ûJh
äGQÉ°ûà°S’G Ëó J äÉeóN , á`` FõéàdÉH ™«ÑdG äÓ`` ﬁ äÉ`` eóN , Ò¨ d áFõéàdÉH ™«ÑdG
Iõ¡LC’Gh äGó©ŸG Góîà°SG ájÉ¨d aGôŸG hCG äÓ``«¡°ùàdG ô``«`aƒJ É``ªYC’G IQGOEÉH á ©àŸG
Ò`aƒJ , ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉYÉªàL’G º«¶æJ äÉeóN , ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , á«ÑàµŸG
. ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉYÉªàLÓd aGôŸG hCG äÓ``«¡°ùàdG
ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 20817 ófÓjQÉe , Gó°ù«ã«H , OhQ OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2017/5/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S 131 : Ü Q 858 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a
»`a óYÉ°ùŸG Ëó J Gójó–h (õjÉ°ûfGôa) RÉ«àe’G äÉeóNh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
Éªéà°S’G aGôeh äÉfÉ Gh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæ dG «¨°ûJh ¢ù«°SCÉJ É› »`a ÉªYC’G IQGOEG
, áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓﬁ äÉeóN , Ò¨ d áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓﬁh á«fóÑdG ábÉ« dG aGôeh
ájÉ¨d aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ÉªYC’G IQGOEÉH á ©àŸG äGQÉ°ûà°S’G Ëó J äÉeóN
äÉYÉªàL’G º«¶æJ äÉeóN , ÉªYC’G ¬«LƒJ äÉeóN , á«ÑàµŸG õ¡LC’Gh äGó©ŸG Góîà°SG
. ÉªYC’ÉH á°UÉÿG äÉYÉªàLÓd , aGôŸG hCG äÓ«¡°ùàdG Ò`aƒJ , ÉªYC’ÉH á°UÉÿG
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ø°ûjQƒHQƒc ójGhódQh äƒjQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 20817 ófÓjQÉe , Gó°ù«ã«H , OhQ OhƒfÒ`a 10400 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2017/5/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

110868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a
Ò°SGƒe , ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG (á«FÉHô¡µdG ÒZ) Ò°SGƒŸG ójó“ äBÉ°ûæe , á«fó©ŸG Ò°SGƒŸG
Ö«cÎd ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG Ö«HÉfC’G , ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG (á«FÉHô¡µdG ÒZ) ójóªàdG
. ÉgôcP HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd RGƒ dGh ™£ dG , Ò°SGƒŸG §HQ •ƒ£N
óàª«d ¢ùHƒ«J øé«°ùjôH »JÈ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ ªŸG , ¢ûJEG QBG 7 …ÉL 1 ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S OQƒØJÒg 7 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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110869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
ô`` «°SGƒª d ` `«°UƒJ äÉ`` `fQÉb , (Ò°SGƒe) ` ` HGƒµdG á``«£ZCG , á`` «FÉHô¡µdG ` HGƒµdG Ò°SGƒe
RGƒ dGh ™£ dG , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG «°UƒJ Ò°SGƒeh á«FÉHô¡µdG Ò°SGƒŸG , (á«FÉHô¡c)
. ÉgôcP HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd
óàª«d ¢ùHƒ«J øé«°ùjôH »JÈ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ ªŸG , ¢ûJEG QBG 7 …ÉL 1 ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S OQƒØJÒg 7 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
ô`` «°SGƒª d ` `«°UƒJ äÉ`` `fQÉb , (Ò°SGƒe) ` ` HGƒµdG á``«£ZCG , á`` «FÉHô¡µdG ` HGƒµdG Ò°SGƒe
RGƒ dGh ™£ dG , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG «°UƒJ Ò°SGƒeh á«FÉHô¡µdG Ò°SGƒŸG , (á«FÉHô¡c)
. ÉgôcP HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd
óàª«d õ¨æ«à«`a Üƒ«J »JÈ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ ªŸG , ¢ûJEG QBG7 …ÉL 1 ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S OQƒØJÒg 7 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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110874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a
Ò°SGƒe , ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG (á«FÉHô¡µdG ÒZ) Ò°SGƒŸG ójó“ äBÉ°ûæe , á«fó©ŸG Ò°SGƒŸG
Ö«cÎd ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG Ö«HÉfC’G , ¿ó©ŸG øe áYƒæ°üŸG (á«FÉHô¡µdG ÒZ) ójóªàdG
. ÉgôcP HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd RGƒ dGh ™£ dG , Ò°SGƒŸG §HQ •ƒ£N
óàª«d ¢ùHƒ«J øé«°ùjôH »JÈ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ ªŸG , ¢ûJEG QBG 7 …ÉL 1 ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S OQƒØJÒg 7 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
110875 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W
: äÉeóÿG/™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a
ô`` «°SGƒª d ` `«°UƒJ äÉ`` `fQÉb , (Ò°SGƒe) ` ` HGƒµdG á``«£ZCG , á`` «FÉHô¡µdG ` HGƒµdG Ò°SGƒe
RGƒ dGh ™£ dG , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG «°UƒJ Ò°SGƒeh á«FÉHô¡µdG Ò°SGƒŸG , (á«FÉHô¡c)
. ÉgôcP HÉ°ùdG äÉéàæŸG áaÉµd
óàª«d ¢ùHƒ«J øé«°ùjôH »JÈ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ ªŸG , ¢ûJEG QBG 7 …ÉL 1 ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S OQƒØJÒg 7 : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d § °ùe õcôe : ```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG
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71184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh …ô°ûÑdG ΩGóîà°SÓd á«FGhódG äGô°†ëà°ùŸG
óàª«d äOQÉ¡ch : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
051400 …ÉÑeƒe , (…EG) GQófÉH , ¢ùµ«∏«eƒc ’ôc GQófÉH , RQhÉJ äOQÉ¡ch : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/11/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü Q , 686 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````` æ©dG

80933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ
Ω.Ω.¢T á«`aô◊G äÉéàæª∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2013/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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93810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. (áfƒàdG) É¡JÉéàæeh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG øe ÉgÒZh ∑Éª°SC’G IQÉŒ
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
IQÉéà∏d ≥dCÉàdG ΩÉ°Sh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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100431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
IóYGƒdG AGôª◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 294 : Ü.Q 617 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IóëàŸG ÒÿG QOÉ«H á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 217 : Ü.Q 711 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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101775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. Ωƒë∏dG ó«ªŒh ójÈJ
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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102012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ø£b ⁄É°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 211 : Ü.Q 1219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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102023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G IQÉŒ
Ω.Ω.¢T äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d ’’ƒµ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 325 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ∞«¶æJ äÉeóN
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ñƒª°ûdG áé¡H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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104425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G IQÉŒ
Ω.Ω.¢T äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d ’’ƒcƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
»Ñ£dG á≤FÉØdG ájÉYôdG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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108824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
èeGôH ñÉ°ùæà°SGh ‹B’G Ö°SÉ◊G ìÓ°UEGh ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£Jh äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U
. ‹B’G Ö°SÉ◊G
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢TGÒW øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
ájQÉ≤©dG ¢TGÒW øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-111-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
´GóHE’G IQƒ£°SCG Qƒ°ùL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™«ª∏àdG OGƒeh ¢û«fQƒdGh ÆÉÑ°UC’G IQÉŒ
IQÉéà∏d ô°†NC’G AGƒ∏dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
IQÉéà∏d ô°†NC’G AGƒ∏dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QÉØX ¢ùª°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ÚWÉ£ÿG äÓfi
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ôª©dG ⁄É°S óªfi øH »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ÉgôjôµJ ó©H á«JÉÑædG ¿ƒgódGh äƒjõdG áÄÑ©J
IQÉéàdGh π≤æ∏d IQó°ùdG êôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 425 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äÉµ∏àªŸG ÚªãJh »°VGQC’G AGô°Th ™«H
…ó«©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤dG IQÉŒ
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∂°ùŸG πeÉM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-115-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
¢ü«fÉ≤ŸG …É°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »∏Y ƒH »æH ¿Ó©L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ∫ÉæŸG π¡°S á°ù°SDƒe: º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
IQÉéà∏d »ªé©dG ∑QÉÑe ídÉ°U ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸG äÉ«LƒdƒæµJ πeÉµJ »`a Ωóîà°ùJ »àdG Üƒ°SÉ◊G º¶f º«ª°üJh §«£îJ
. äÉ«›ÈdGh
IQÉéà∏d Iõ«ªŸG â«`ØM ≥ÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW õcôe
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG í«HÉ°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äÉ«dó«°U
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG í«HÉ°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-118-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. iôNC’G äGQÉ°ûà°S’Gh äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJh á©LGôŸG ÖJÉµeh äÉµ∏àªŸG ÚªãJ
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á«Hô©dG äGOGóeE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
á«ÑgòdG Ωó«Y ∫ÉeQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª÷ÉH á«FGòZ OGƒe , á«FGòZ OGƒe
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«Hô©dG ¥QÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
, ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe , øØ°ùdG øë°T , »côª÷G ¢ü«∏îàdG ÖJÉµe , ájôëH äÉeóN
. »côª÷G ¢ü«∏îàdG ÖJÉµe
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ¢UÉæ°T ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
á∏eÉµàŸG ôjó¨dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh ôFÉ°ü©dGh √É«ŸG
´.´.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒŸGh äÉÑWôª∏d QÉØX ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d IóëàŸG RÉÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
É``jGó¡dGh Ö``FÉ≤◊Gh Qƒ``£©dGh á``jòMC’Gh äÉ``Lƒ°ùæŸGh á°ûªbC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
. »∏◊G ™«Hh
AÉjRCÓd ádÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCG ™«ªéH ¢ùHÓŸG π«°ùZ
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ÑgòdG IQGó°üdG øcQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G äÉeõ∏à°ùeh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
…ô°ü©dG πØ£dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ácô°ûdG ∫ÉªYCG ¬«LƒJh IQGOEG
á«dhódG AÉ°ü«eQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üJh OGÒà°SG
äÉ«à°ùLƒ∏d ¥QRC’G ô°ùædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 19 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

91917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjB’Gh áXƒÑdG äÓfih ô°UÉ©ŸG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á°SOÉ°ùdG á°SÉ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2949 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2014/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. áfÉ«°U
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ¿ƒµdG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. øØ°ùdG IQGOEG
Ω.´.Ω.¢T øØ°ùdG IQGOE’ á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e
áaôNõdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYC’ §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh ÖFÉ≤◊G
IQÉéà∏d πeGõdG ÜÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á≤∏©àŸG äÉeóÿG
Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d á©æ°üŸG É¡e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd πFÉª°S ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 92746840 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/6/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«dÉªµdGh ¢ùHÓŸG ™«H
Ω.Ω.¢T ±ƒØ¡dG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 323 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âcQÉe ôHƒ°S , á«FGòZ OGƒe
IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG Ò£dG PÓe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »°†ØdG ôªædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 650 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-129-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG IQÉŒh õÑÿGh É¡YGƒfCÉH ôFÉ£ØdG áYÉæ°U
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Qƒ°TÉY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3012 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2016/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »Ñ£dG ≥«°ùæàdG ÖJÉµe
á«ÑgòdG »°Tƒ∏ÑdG π°ü«`a ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 97272875 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-130-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. IƒÑ©dG ≈∏Y ≥°ü∏ŸG ™°Vh , äGQÉ«°ùdG äƒjR ™«H
á«£ØædG äÉ≤à°ûª∏d ¢SÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW ™ª›
»Ñ£dG ºã«¡dG øHG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 626 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dG IQÉŒ
õ«ªàŸG ø£≤dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1065 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéà∏d ÚÑ«£dG øeR á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dGh Ëôc ¢ùjB’G äÉé∏ãŸG äÓfi
IQÉéà∏d …Ò`Ø¶dG ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
áãjó◊G ihõf QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d ájOÉª◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH - á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
§°ShC’G ¥ô°ûdG áeÉ°ùàHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
á«dÉãŸG QóÑdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 99774143 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
…QÉéàdG QÉ°ùŸG ájGóH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1065 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG QOGƒf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/9/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉª∏d êÉ¡àH’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 144 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájOÉ°üàb’Gh ájQGOE’G äGQÉ°ûà°SÓd á«ŸÉ©dG áHGƒÑdG
á«ŸÉ©dG äÉHGƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 95852111 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QÉŒ πfi
Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG á«é«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 329 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
Ω.Ω.¢T ‹ÉÿG ™HôdG Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 445 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh ¢ùHÓŸGh äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒ
Ω.Ω.¢T á«dhódG ∑ƒeÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 277 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-138-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. áØ«`ØÿG äÉeóµdG í«∏°üJh ÆÉÑ°UC’G ájÉªMh äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ
IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d ∫Gõ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ácôëàŸG ⁄Ó°ùdGh óYÉ°üŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …RGQódG ºXÉc ó«°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 222 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-139-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôî°ûdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 843 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. RÉ¨dG äÉfGƒ£°SCG áÄÑ©J
á«æWƒdG RÉ¨dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-140-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. ¥ôØŸGh á∏ª÷ÉH ºëa ™«H
IQÉéà∏d øjô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. áæà°ùHh á«YGQR äÉeóN
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ôëÑdG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 839 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-141-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G …ƒ°Th ™«H
áãjó◊G πMÉ°ùdG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Iójó÷G äÉcôëŸG äGP äÉÑcôŸG ™«H
Ω.Ω.¢T á∏«≤ãdG äGó©ª∏d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 800 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-142-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤e
IQÉéà∏d ø°ü◊G êhôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114914 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ìGôaCG áYÉb
IQÉéà∏d âµª°S …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 32 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤e
Ω.Ω.¢T IóFGôdG ôFÉ°ü©dG ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 841 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
¢VQC’G ±ƒL øe äÉæ«Y òNCG πÑb øe ájó«≤àŸG Ö«≤æàdG Ö«dÉ°SCG πãe ±É°ûµà°S’G äÉeóN
. áØ∏àfl ™bGƒŸ á«Lƒdƒ«÷G OÉ°UQC’G ∫ÉªYCGh
Ω.Ω.¢T ™HGôdG ióŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 500 : Ü.Q 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-144-

(1236) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áJ’ƒcƒ°ûdGh äÉjƒ∏◊G
º«¨dG øFGóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 876 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dõæŸG äGhOC’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
IQÉéà∏d Ö«°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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115479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. …ô£«H Èàflh ájô£«H á«dó«°Uh ájô£«H IOÉ«Y
á«æeÉ°†J - IóëàŸG á©ØJôŸG ÜÉ°†¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á©æ°üŸG : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGô°ùµŸGh äÉjƒ∏◊G ™«H
á«°UƒJ - ájQÉéàdG ΩÉ°ûdG ™FGhQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 456 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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115865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. QƒªàdG ™«æ°üJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ÒÑµdG §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 873 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2018/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG IRGhQódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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116162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a ºYódG äÉeóN
IQÉéà∏d Oƒ°SC’G ôªædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2018/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
QÉªãà°SÓd óªMC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3297 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفق ــا لأحك ــام امل ــادة ( )٧/٩٤من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم . ٢٠٠٨/67
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77327 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/9/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1014 :فـي 2013/5/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77328 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/9/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1014 :فـي 2013/5/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77329 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77330 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77331 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77332 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77333 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77334 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77335 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 77336 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/9/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1014 :فـي 2013/5/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 78526 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2014/2/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1029 :فـي 2013/10/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 87802 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2015/10/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1099 :فـي 2015/5/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أيلي ليللي �أند كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �إالنكو الواليات املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 2500 :أينوفي�شن  ،واي  ،جرينفيلد � ،إنديانا  ، 46140الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 25528 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2004/12/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  774 :فـي 2004/9/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61316 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2010/10/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  912 :فـي 2010/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 74061 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2015/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1087 :فـي 2015/1/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 74502 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/4/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  998 :فـي 2013/1/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 74503 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/4/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  998 :فـي 2013/1/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 75186 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2014/5/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1010 :فـي 2013/4/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 75187 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2013/8/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1005 :فـي 2013/3/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 87534 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2015/8/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1098 :فـي 2015/4/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 87535 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل 2015/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1086 :فـي 2015/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بينتاير فلو كونرتول �إيه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :امري�سون فولكان هولدينغ ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  8000 :فلوري�سان افنيو � ،سان لوي�س  ،ام او  ، 63136الواليات
املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/3/7 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة
الآتية :
رقم
م
العالمة
 49223 1جلف ايجن�سي كومباين ليمتد
� 49403 2شركة �سما لل�صناعات الغذائية
بريتي�ش �أمريكان توباكو
48442 3
( براندز ) ليمتد
اليفان اند�سرتي (جروب )
54039 4
كو  .ال تي دي
اليفان اند�سرتي (جروب )
54040 5
كو  .ال تي دي
� 49539 6شركة كيمجي رامد�س �ش.م.م
� 49540 7شركة كيمجي رامد�س �ش.م.م
 3ام كومباين
17309 8
 3ام كومباين
17311 9
 3ام كومباين
17308 10
 3ام كومباين
17310 11
 3ام كومباين
53897 12
 3ام كومباين
53898 13
ا�ســــم ال�شركـــــــة
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/3/8
2008/3/19

التجارة وال�صناعة

2008/1/6

التجارة وال�صناعة

2018/3/7

التجارة وال�صناعة

2018/3/7

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/3/30
2008/3/30
1998/2/15
1998/2/15
1998/2/15
1998/2/15
1998/2/18
1998/2/18
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

53899 14

 3ام كومباين

التجارة وال�صناعة

1998/2/18

�آر بي فارما�سيوتيكالز ليمتد
ا�س �سي جون�سون اند �صن  ,انك
الجن يوهرين جي ام بي ات�ش
ا�س ات�ش ا�س انرتن�شنال ليمتد
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
�شيفرون انتليك�شوال بروبرتي
ال ال �سي
فريجني انرتبراي�سز ليمتد
فريجني انرتبراي�سز ليمتد
فريجني انرتبراي�سز ليمتد
فريجني انرتبراي�سز ليمتد
جودمان ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1998/3/8
1998/3/4
1999/3/23
2008/7/14

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة

2008/2/13

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/4/26
2008/4/26
2008/4/26
2008/4/26
2008/3/10

15
16
17
18

17468
17391
19786
52475

48967 19
48968 20
48969 21
48970 22
48971 23
48972 24
25
26
27
28
29

49913
49914
49915
49916
49261
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م
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

رقم
العالمة
49262
49277
49278
49279
49280
17607
17883
49339
49435
14243

47269 40
41645 41
48143 42
48144 43
48313 44
19154 45
19155 46

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

جودمان ليمتد
بي  -ديزاين �أجي
بي  -ديزاين �أجي
بي  -ديزاين �أجي
بي  -ديزاين �أجي
فا�شني بوك�س ا�س بي أ�
ديل انك
تراورز �آند هملنز
املالك للتجارة �ش م م
لوك�ساتيكا غروب ا�س بي �أ
عماد بن حممد بن تي�سري
الرهوجني
�سابتك الإمارات ذ.م.م
لوك�سوتيكا يو  .ا�س .
هولدينغز كورب
لوك�سوتيكا يو  .ا�س .
هولدينغز كورب
ابروغلو جييم �ساناي فـي تيكاريت
انونيم �سريكتى
كاو كابو�شيكي كاي�شا
كاو كابو�شيكي كاي�شا

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/3/10
2008/3/11
2008/3/11
2008/3/11
2008/3/11
1998/4/5
1998/5/19
2008/3/16
2008/3/24
1996/9/7

التجارة وال�صناعة

2007/10/6

التجارة وال�صناعة

2006/9/27

التجارة وال�صناعة

2007/11/3

التجارة وال�صناعة

2007/11/3
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1998/12/1
1998/12/1
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م
47
48
49

رقم
العالمة
17370
17502
17503

18105 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

49032
49033
49034
49035
49036
49037
49560
49567
49568
51865
52775
53771

49236 63
49313 64

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

التجارة وال�صناعة
تيلوين ا�س  .بي � .أ
كرابرتى �آند ايفالين ليمتد التجارة وال�صناعة
كرابرتى �آند ايفالين ليمتد التجارة وال�صناعة
كيمبرييل  -كالرك وورلد
التجارة وال�صناعة
وايد انك
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
التجارة وال�صناعة
تيتان وود ليمتد
هوتيل ت�شوكولت ليمتد
التجارة وال�صناعة
�إي�سيلور انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�إي�سيلور انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
فاركو �آي  /بي �إنك
نورديك ووتر برودكت�س أ� بي التجارة وال�صناعة
يوروماركيت ديزاين�س  ،انك التجارة وال�صناعة
�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي
التجارة وال�صناعة
(�ضمان) �ش م ع
ا�ستثمارات مركز دبي
التجارة وال�صناعة
املايل العاملي ذ.م
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1998/3/3
1998/3/17
1998/3/17
1998/6/21
2008/2/20
2008/2/20
2008/2/20
2008/2/20
2008/2/20
2008/2/20
2008/3/31
2008/3/31
2008/3/31
2008/6/17
2008/8/5
2008/10/6
2008/3/9
2008/3/15
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رقـــم
م
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــــة

املهنـــة

 17620 1ال�شركة العامة للتوريدات الغذائية �ش.م.م التجارة وال�صناعة
42976 2

مدر�سة ال�سلطان

تاريخ الت�سجيل
1998/4/11

التجارة وال�صناعة 2006/12/26

49420 3

م�شاريع امل�شرق املتحدة �ش م م

التجارة وال�صناعة

2008/3/24

54412 4

م�ؤ�س�سة ال�سهم الزاهر للتجارة

التجارة وال�صناعة

2008/11/9

18298 5

نوفارتيز أ� جي

التجارة وال�صناعة

1998/7/22

49216 6

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49441 7

تي ام  25هولدينغ بي فـي

التجارة وال�صناعة

2008/3/25

49442 8

تي ام  25هولدينغ بي فـي

التجارة وال�صناعة

2008/3/25

 50280 9لينويرب جي ام بي �أت�ش �أند كو.كا جي التجارة وال�صناعة

2008/5/4

 50281 10لينويرب جي ام بي �أت�ش �أند كو.كا جي التجارة وال�صناعة

2008/5/4

49215 11

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49217 12

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49218 13

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5
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رقـــم
م
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

49219 14

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49220 15

تاكو بيل كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49299 16

�سيغنان�شور فاليت
�سوبورت كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/12

49300 17

�سيغنان�شور فاليت
�سوبورت كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/12

49301 18

�سيغنان�شور فاليت
�سوبورت كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2008/3/12

49209 19

�ساوث كون  ،انك

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

49210 20

�ساوث كون  ،انك

التجارة وال�صناعة

2008/3/5

 47721 21املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47722 22املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47723 23املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47724 24املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47731 25املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47732 26املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47733 27املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
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رقـــم
م
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

 47734 28املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47740 29املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47741 30املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47742 31املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47743 32املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47746 33املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47747 34املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47788 35املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47789 36املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47790 37املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
 47791 38املجموعة الإعالمية العربية (�ش ذ م م) التجارة وال�صناعة 2007/11/10
48880 39

جواجنرونغ جاالتز انرتبربي�سيز
كمبني ليمتد

التجارة وال�صناعة

2008/2/6

48881 40

جواجنرونغ جاالتز انرتبربي�سيز
كمبني ليمتد

التجارة وال�صناعة

2008/2/6

46927 41

 19انرتتينمنت ليمتد

التجارة وال�صناعة

2007/9/15

46928 42

 19انرتتينمنت ليمتد

التجارة وال�صناعة

2007/9/15
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رقـــم
م
العالمة

ا�ســـم ال�شركــــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

46929 43

 19انرتتينمنت ليمتد

التجارة وال�صناعة

2007/9/15

46930 44

 19انرتتينمنت ليمتد

التجارة وال�صناعة

2007/9/15

50222 45

جروب جو �سبورت

التجارة وال�صناعة

2008/5/3

51077 46

ابولو تايرز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2008/5/20

53029 47

جيتي تاير بتي.ليمتد

التجارة وال�صناعة

2008/8/25

� 42978 48شمال املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2006/12/26
49061 49

م�شاريع الفنار الوطنية

التجارة وال�صناعة

2008/2/25

43941 50

م�شاريع نربا�س الربكة

التجارة وال�صناعة

2007/3/5

18301 51

نوفارتيز� .أ جي

التجارة وال�صناعة

1998/7/22

49529 52

بياليتي اند�سرتي ا�س بي ايه

التجارة وال�صناعة

2008/3/26

49530 53

بياليتي اند�سرتي ا�س بي ايه

التجارة وال�صناعة

2008/3/26

49531 54

بياليتي اند�سرتي ا�س بي ايه

التجارة وال�صناعة

2008/3/26

49532 55

بياليتي اند�سرتي ا�س بي ايه

التجارة وال�صناعة

2008/3/26

49469 56

دانة غاز (�ش.م.ع)

التجارة وال�صناعة

2008/3/25
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البنــك املركــزي العمانـــي
�إعـــــــــالن
ا�ستنــادا �إلـ ـ ــى املــادة رقـ ــم (  ) 48مـ ـ ــن القان ـ ــون امل�صرف ــي ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رق ــم  ، 2000/114يعلــن البنك املركــزي العماين �أن القيمـ ــة الإجماليـ ــة للنقـ ــد املت ـ ــداول
فـي ال�سلطنة حتى نهاي ــة �شهــر فرباير 2018م قـد بلغــت  1٫617٫820٫861/675 :ريــال عمانــي
( مليــارا و�ستمائة و�سبعة ع�شر مليونا وثمامنائة وع�شرين �ألفا وثمامنائــة وواح ــدا و�ست ــني
رياال عمانيا و�ستمائة وخم�سا و�سبعني بي�ســة فقــط ) .

البنك املركزي العماين
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�شركة التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مطاعم جورميه برجر �ش.م.م
تعلن �شركة التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�شــارات القانوني ــة �أنــها تق ـ ــوم بت�صفيــة
�شركة مطاعم جورميه برجر �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـ ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم
 ، 1058810وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/11/26م  ،وللم�صفية وحــدها حــق متثي ـ ــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة ا ألمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية � -شارع رقم  - 3701 :جممع رقم 237 :
بناية رقم  - 223 :بناية الأ�صالة  -مكتب رقم 409 :
�ص.ب  109 :ر.ب 136 :
هاتف رقم  24218554 :فاك�س رقم 24218553 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شالالت املوالح للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �شالالت
املوال ــح للتج ــارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 1128276
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/15م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
احلي التجاري  -خلف غرفة جتارة و�صناعة عمان
بناية بن حم  -الطابق الثاين � -شقة رقم 21 :
�ص.ب  1828 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  95074272 - 24707035 :فاك�س رقم 24707045 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عمان ل�صناعة الأنابيب املتخ�ص�صة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنــه يقــوم بت�صفية
�شركة عمان ل�صناعة الأنابيب املتخ�ص�صة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري
بالرقــم  ، 1221160وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/5/7م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -مقابل جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي
جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم � - 3791 :شقة رقم  - 22الطابق الثاين
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�صيل الكامل للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة
�أ�صيل الكامل للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم ، 1065237
وفقــا لق ــرار ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صف ــي وحـ ــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -مقابل جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي
جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم � - 3791 :شقة رقم  - 22الطابق الثاين
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الفتيل الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركة الفتيل الدولية
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1071795وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/19م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم � - 310 :سكة رقم 4327 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
تليفاك�س 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بيت ال�صفوة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابـات �أنــه يقــوم بت�صفيـة �شركـة بيـت ال�صفـوة �ش.م.م ,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1122301وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ
2017/12/20م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة ا ألمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
ا آلتـي :
اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم � - 310 :سكة رقم 4327 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
تليفاك�س 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عمان بروناي لإدارة الأ�صول �ش.م.ع.م
يعلن مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة عمان
بروناي لإدارة الأ�صول �ش.م.ع.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم ، 1214531
وفقا لقرار اجلمعية العامة غري العادية امل�ؤرخ 2017/10/17م  ،وللم�صفي وحــده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة
ا ألمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
روي  -احلي التجاري  -مقابل بنك �أبوظبي الوطني
بناية رقم  - 610 :الدور الأول � -شقة رقم 4 :
هاتف رقم  - 24704489 :فاك�س رقم 24780886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
متيمة بنت �سامل بن حممد ال�سليمانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر النه�ضة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن متيمة بنت �سامل بن حممد ال�سليمانية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة ب�شائر النه�ضة
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5151309
وللم�صفـية وحدهــا حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أم ــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة منــح  -حمافـظــة الداخليـة
هاتـف رقــم 94052800 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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�سيف بن نا�صر بن م�سعود ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة قب�س وادي نام للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن نا�صر بن م�سعود ال�سعدي �أن ــه يق ــوم بت�صفية �شركة قب�س وادي نام للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1114574وفقا لق ــرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99722046 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
ماجد بن علي احلارثي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة م�شاريع درة ال�شرقية احلديثة للتجارة واملقاوالت
يعلن ماجد بن علي احلارثي �أن ــه يق ــوم بت�صفية �شرك ــة م�شاري ــع درة ال�شرقي ــة احلديث ــة
للتجارة واملقاوالت  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1115759وللم�صفي
وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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يا�سر بن علي بن حمود املالكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شروق الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يا�سر بن علي بن حمود املالكي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفية �شركـة �شــروق الظاه ــرة للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1071151وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 97666189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أزهار الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يا�سر بن علي بن حم ــود املالك ــي �أن ــه يق ـ ــوم بت�صفيــة �شركة �أزهار الظفرة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1035873وفق ــا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 97666189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن عبيد بن عامر العمري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد وجا�سم �أبناء عبيد بن عامر العمري للتجارة
يعلن حممد بن عبيد بن عامر العمري أ�ن ــه يقوم بت�صفية �شرك ــة حممد وجا�س ــم �أبناء
عبيد بن عامر العمري للتجارة  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1142660
وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة
امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92671115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شموخ الغدير للتجارة واملقاوالت
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�شعيبي �أن ــه يقوم بت�صف ــية �شرك ــة �شم ـ ــوخ الغدي ـ ــر
للتجارة واملقاوالت  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1036123وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 91118389 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن عامر بن �صبيح الرحبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تالل الرحبة للتجارة واملقاوالت
يعلن �سامل بن عامر بن �صبيح الرحبي أ�ن ــه يقوم بت�صفية �شرك ــة تالل الرحبة للتجارة
واملقاوالت  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1012594وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية دماء والطائيني  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99385061 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حمود بن عبداللـه بن عامر العمري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أ�سوار اخل�شي�شة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حمود بن عبداللـه بن عامر العمري أ�ن ــه يقوم بت�صفية �شرك ــة �أ�سوار اخل�شي�شة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1111444وللم�صفي
وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99238766 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن نا�صر بن حممد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شوامخ م�سقط للخدمات التجارية
يعلــن حممــد ب ــن نا�صــر ب ــن حمم ــد امل�سك ــري �أنـه يقــوم بت�صفيــة �شركة �شوامخ م�سقط
للخدمات التجارية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1726005وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  511 :ر.ب 413 :
هاتف رقم 99445532 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حميد بن �سعيد الدويكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أبو �أ�سعد الدويكي للتجارة واملقاوالت
يعلــن حميد بن �سعيد الدويكي �أنـه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة �أب ــو �أ�سعد الدويك ــي للتج ــارة
واملقاوالت  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 6086942وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99271135 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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هالل بن حمد بن عبداللـه التبعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة هالل التبعي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلــن هالل بن حمد بن عبداللـه التبعي أ�نـه يقــوم بت�صفيــة �شركة هالل التبعي وولــده
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1050646وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
ال�سديرة  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99005998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ربوع ال�سديرة للتجارة  -تو�صية
يعلن هالل بن حمد بن عبداللـه التبعي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة ربوع ال�سديرة للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1097780وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
ال�سديرة  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99005998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء الو�سطى للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن هالل بن حمد بن عبداللـه التبعي أ�نـه يقــوم بت�صفيــة �شركة �أجواء الو�سطى للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1048798وللم�صفي
وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
ال�سديرة  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99005998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جنوم ال�سديرة للتجارة  -تو�صية
يعل ــن هــالل بــن حمــد بــن عبدالل ــه التبعي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة جنــوم ال�سديــرة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1097758وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
ال�سديرة  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99005998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عادل بن حمد بن م�سعود الذخري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�صحراء للت�أجري والنقل  -تو�صية
يعلن عادل بن حمد بن م�سعود الذخري أ�نـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة ال�صحراء للت�أجري
والنقل  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1041194وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  418 :ر.ب 419 :
هاتف رقم 92333210 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سامل بن خلفان بن �سامل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة �سامل بن خلفان بن �سامل البلو�شي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن خلفان بن �سامل البلو�شي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة �سامل بن خلفان بن
�سامل البلو�شي و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 6029779وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/30م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة
ف ـ ــي الت�صفيــة أ�مـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  139 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 95265452 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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فخرية بنت �صالح بن خليفة الوهيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع الأردواز الأزرق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن فخرية بنت �صالح بن خليفة الوهيبية �أنــها تقوم بت�صفية �شركة م�شاريع الأردواز
الأزرق للتجــارة واملق ــاوالت  -تو�صيـ ــة  ,وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سـجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم
 ، 5149207وفقــا لق ــرار ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفــية وحـدهــا ح ــق متثــيل
ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99332363 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة م�شاريع �أبو ق�صي الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلــن فخري ــة بن ــت �صال ــح بن خلي ـف ــة الوهي ــبية �أنـه ــا تقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شركـ ــة م�شاريع
�أبو ق�صي الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجاري
بالرقم  ، 4113926وفق ــا لق ــرار ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفــية وحدها حــق
متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة أ�مـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99332363 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
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بدرية بنت علي بن �سيف اجللندانية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة عيون املغدر للخياطة والتطريز
تعلن بدرية بنت علي بن �سيف اجللندانية أ�نـها تقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة عيون املغدر للخياطة
والتطريز  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1043135وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفية وحدها حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
نيابة �سناو  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
بدرية بنت �سيف بن حم�سن الريامية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة اخليط احلريري للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية
تعلن بدرية بنت �سيف بن حم�سن الريامية �أنـها تقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة اخليط احلريري
للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 6062830
وفق ــا لقـرار ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفية وحدها حـ ــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة ف ـ ــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافــة الأمــور الت ــي تتعل ــق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99329490 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
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عائ�شة بنت �سامل بن عامر الها�شمية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مل�سات الإبداع للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية
تعلن عائ�شة بنت �سامل بن عامــر الها�شم ــية �أنـها تق ـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة مل�س ــات الإب ــداع
للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1044390
وفق ــا لق ــرار ال�شرك ــاء الــم�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفية وحدها حــق متثيـ ــل ال�شركـة فــي
الت�صفية �أمام الغــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 96220954 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
رحمة بنت عامر بن �سليمان امل�سكرية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �سليمان بن عبداللـه العامري و�شريكته للتجارة
تعلن رحمة بنت عامر بن �سليمان امل�سكرية أ�نـها تق ـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة �سليمان بن عبداللـه
العامري و�شريكته للتجارة  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1031890وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفية وحدها حــق متثيـ ــل ال�شركـة فــي الت�صفية
�أمام الغــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99047279 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
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هالل بن �سعيد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة النقاط الربونزية للتجارة واملقاوالت
يعلن هالل بن �سعيد بن �سامل احلجري أ�نـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة النقاط الربونزية
للتجارة واملقاوالت  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1116488وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92176787 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع النقاط املا�سية احلديثة  -ت�ضامنية
يعل ــن هالل بن �سعيد بن �سامل احلجري �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة م�شاريع النقاط املا�سية
احلديثة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1116491وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92176787 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خليل بن �سعيد بن علي الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجماد املعايل للتجارة واملقاوالت
يعلن خليل بن �سعيد بن علي الإ�سماعيلي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة �أجماد املعايل للتجارة
واملقاوالت  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1044019وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  426 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 93331515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن نا�صر بن عي�سى النظريي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مرتفعات املزيرع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن نا�صر بن عي�سى النظريي �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة مرتفعــات املزي ــرع
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 6065210وفق ــا لق ــرار
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية وادي بني خالد  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99325676 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-185-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حميد بن �سلطان بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة هبوب بدية للتجارة واملقاوالت
يعلن حميد بن �سلطان بن �إبراهي ــم البلو�ش ــي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شركـ ــة هبـ ــوب بدي ــة
للتجارة واملقاوالت  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1125319وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 95470876 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�أمين بن م�سلم بن �سامل الفزاري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ند ال�شباء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أمين بن م�سلم بن �سامل الفزاري �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة نـ ــد ال�شب ــاء للتجــارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1055642وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99472697 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن علي بن �سيف احلجري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع �أنوار �شوف العني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن �سيــف احلجــري �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة م�شاريع �أنـ ــوار �ش ــوف
الع ــني للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1067581وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  400 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99071766 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�أمرية بنت مبارك بن �صابح بني عرابة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ الوادي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �أمرية بنت مبارك بن �صابح بني عرابة �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة �شموخ الوادي
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم ، 1186226
وفقا لقرار ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفيـ ــة وحـده ــا حـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية دماء والطائيني  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99569374 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
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خمي�س بن نا�صر بن خمي�س املعويل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خمي�س املعويل و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن خمي�س بن نا�صر بن خمي�س املعويل �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة خمي�س املعويل و�أوالده
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3154521وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  303 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 92201510 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سيف بن علي بن خليفة ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بالبل ال�شرق احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن علي بن خليفة ال�شكيلي �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة بالبل ال�شــرق احلديــثة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1204082وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  501 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 92280228 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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غامن بن �سامل بن حممد الهندا�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع الهندا�سي الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن غامن بن �سامل بن حممد الهندا�سي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة م�شاريع الهندا�س ــي
الوطني ــة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 5139376وفق ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  2143 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 95978793 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خالد بن علي بن عبداللـه املالكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ب�سانني �سلوى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن علي بن عبداللـه املالكي �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة ب�سانني �سلوى للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1035496وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  323 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99424003 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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جابر بن عبداللـه بن مبارك املجيني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�شهاب الالمع للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن جابر بن عبداللـه بن مبارك املجيني �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة ال�شهاب الالمع للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1582500وفق ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  77 :ر.ب 300 :
هاتف رقم 99367656 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو عبداللـه املجيني للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعل ــن جابر بن عبداللـه بن مبارك املجيني أ�نـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة �أبو عبداللـه املجيني
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم ، 1010341
وفــقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيــل ال�شركة فـي
الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  77 :ر.ب 300 :
هاتف رقم 99367656 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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يحيى بن حمد بن نا�صر الهديوي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة اجلالبوت الذهبي  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن حمد بن نا�صر الهديوي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة اجلالبوت الذهبي -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1088870وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  244 :ر.ب 312 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�أحمد بن خمي�س بن خلفان املعويل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تالل احلرا�سي�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خمي�س بن خلفان املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة ت ــالل احلرا�س ــي�س
للتجارة  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1033816وفـ ــقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  15 :ر.ب 134 :
هاتف رقم 99321551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�ساعد بن �سامل بن �سعيد املالكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ظالل ال�سيوف للتجارة �ش.م.م
يعلن �ساعد بن �سامل بن �سعيد املالكي �أنـه يقـوم بت�صفية �شركة ظالل ال�سيوف للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1008306وفـ ــقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 99327729 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سلطان بن حم�سن بن حمدان املزروعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة النيل للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �سلطان بن حم�سن بن حمدان املزروعي �أنـه يقـوم بت�صفية �شركة النيل للإن�شاءات
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1141319وفـ ــقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  463 :ر.ب 100 :
هاتف رقم 98135926 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سلطان بن را�شد بن �سيف املالكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شراع الإبداع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن را�شد بن �سيف املالكي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �شراع الإبداع للتجارة -
ت�ضامنيــة  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1068064وفـ ــقا التف ــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  134 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99775711 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إبراهيم بن هالل بن مبارك املقبايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �إبراهيم وعبداحلافظ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن هالل بن مبارك املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �إبراهيم وعبداحلافظ
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1546686وفـ ــقا
التف ــاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 99415950 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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ح�سن بن قا�سم �صديق �آل ها�شم
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة روائع ال�شهامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن قا�سم �صديق �آل ها�ش ــم أ�نـه يقــوم بت�صفي ــة �شركــة روائع ال�شهامة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1121071وفـقا
التفـاق ال�شركاء املـ ـ�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  96 :ر.ب 316 :
هاتف رقم 99461128 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أوالد �صديق احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن قا�سم �صديق �آل ها�شم �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة �أوالد �صديــق احلديثــة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سـج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1046924وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  96 :ر.ب 316 :
هاتف رقم 99461128 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إبراهيم بن فا�ضل بن �سيف العجمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة �إبراهيم وعلي �أبناء فا�ضل بن �سيف العجمي للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن فا�ضل بن �سيف العجمي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �إبراهيم وعلي �أبناء
فا�ضل بن �سيف العجمي للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 3199207وفـقا التفـاق ال�شركاء املـ ـ�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل
ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99466481 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
بدر بن �سامل بن حمد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة نب�ض الريان  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن �سامل بن حمد ال�سيابي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة نب�ض الريان  -ت�ضامنية ،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1144721وفـقا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/3/1م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى
اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99727282 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة خالد الرواحي وعبداللـه املعويل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة خالد الرواحي وعبداللـه
املعويل للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1393316
وفـقا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 92828800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�سواعد القوية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة ال�سواعد القوية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1078354وفــقا التفـاق
ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  121 :ر.ب 119 :
هاتف رقم 92828800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة القب�س للرخام �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة القب�س للرخام �ش.م.م ,
وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرق ـ ــم  ، 1220228وللم�صف ــي وح ــده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  388 :ر.ب 115 :
هاتف رقم 99876554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حمد بن جمال بن �أحمد املعويل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة كواكب املعاول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن جمال بن �أحمد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة كواكب املعاول للتجارة -
ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1650386وفـ ــقا التف ـ ــاق
ال�شرك ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  150 :ر.ب 323 :
هاتف رقم 92628429 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حمد بن زاهر بن �سامل احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أزهار البيان احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن زاهر بن �سامل احل�ضرمي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �أزهار البيان احلديثة
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1034843وفـ ــقا التفاق
ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/1/7م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  277 :ر.ب 124 :
هاتف رقم 96626155 - 91745445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عبداللـه بن مهناء بن علي الغافري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شموع الديرة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن مهناء بن علي الغافري أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �شموع الديرة احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1220544وفــقا
التفاق ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 92219901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة �سامل احلمرا�شدي وحمد ال�ضوياين للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�شدي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة �سامل احلمرا�شدي
وحم ــد ال�ضويانـ ــي للتج ــارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم
 ، 1345761وفــقا التف ـ ــاق ال�شرك ـ ــاء امل ـ ـ ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صف ــي وحــده حــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  2942 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99313845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة قا�سم بن جمعة العبيداين و�سامل بن حميد احلمرا�شدي  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حميد بن �سعيد احلمرا�شدي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة قا�س ــم ب ــن جم ـع ــة
العبيدان ــي و�سامل بن حميد احلمرا�شدي  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل
الـتجــاري بالرقـم  ، 1384147وفــقا التفاق ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده
حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  2942 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99313845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�أ�شرف بن عبداللـه بن �سعيد الرواحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة واحة البلد املتحدة �ش.م.م
يعلن �أ�شرف بن عبداللـه بن �سعيد الرواحي �أنـه يقـوم بت�صفية �شركة واحة البلد املتحدة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1186171وفــقا التفاق ال�شركـاء
امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
�ص.ب  129 :ر.ب 323 :
هاتف رقم 99069859 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
يحيى بن را�شد بن حممد العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء اجلنيز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن را�شد بن حممد العربي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �أجواء اجلنيز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1088537وفــقا
التفاق ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  429 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 93253126 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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بدر بن خليفة بن مبارك ال�شيادي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة قرحة ال�سويق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن خليفة بن مبارك ال�شيادي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة قرحة ال�سويق للتجارة -
ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ــم  ، 3207943وف ـقــا التفاق
ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  272 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99437976 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سلطان بن �سيف بن حمد الغداين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أجواء خ�ضراء �آل �سعد للتجارة  -تو�صية
يعلن �سلطان بن �سيف بن حمد الغداين أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة �أجواء خ�ضراء �آل �سعد
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1092805وف ـقــا
التفاق ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  79 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99752780 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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نهال بنت غريب بن عائل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ن�سائم جماء للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن نهال بنت غريب بن عائل احلرا�ص ــية �أنـه ــا تق ـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة ن�سائ ـ ــم جمـ ــاء
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1052059وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفية وحدها حــق متثيـ ــل ال�شركـة فــي الت�صفية �أمام
الغــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  111 :ر.ب 212 :
هاتف رقم 92131760 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
حمدان بن م�سعود بن �سعيد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�سعود وحمدان للتجارة �ش.م.م
يعلن حمدان بن م�سعود بن �سعيد احلب�سي �أنـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة م�سع ــود وحم ــدان
للتج ــارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1039193وف ـقــا
التفاق ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  342 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 95444202 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حمود بن حممد بن نا�صر الرواحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة التنفيذات الهند�سية �ش.م.م
يعلن حمود بن حممد بن نا�صر الرواحي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة التنفيذات الهند�سية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1368893وف ـقـا لقرار جمعية
ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  8242 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 96330639 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عبداللـه بن علي بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة حممد وعبداللـه �أبناء علي بن حممد العجمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن علي بن حممد العجمي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة حممد وعبداللـه �أبناء
علي بن حممد العجمي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرقـ ــم  ، 3076644وف ـقـا لقرار جمعية ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفي وحده
حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1146 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99340614 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن جمعة بن �سامل العرميي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ارك العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن جمعة بن �سامل العرميي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة ارك العاملية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1794655وللم�صفي وحده حــق متثيــل
ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  97 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92880285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة معر�ض العرميي لبيع ال�سيارات اجلديدة �ش.م.م
يعلن �سامل بن جمعة بن �سامل العرميي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة معر�ض العرميي لبيع
ال�سيارات اجلديدة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم ، 1839632
وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة
امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  97 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92880285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الق�صوى العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن جمعة بن �سامل العرميي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة الق�صوى العاملية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1775766وللم�صفي وحده حــق متثيــل
ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  97 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92880285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة برج العرب لت�أجري املعدات والنقل �ش.م.م
يعلن �سامل بن جمعة بن �سامل العرميي أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة برج العرب لت�أجري املعدات
والنقل �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1033405وللم�صفي
وحده حـ ــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فــي الت�صفي ـ ــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  97 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92880285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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وليد بن ح�سن بن دو�ست الزدجايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة رم�ضان �صالح ووليد ح�سن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن ح�سن بن دو�ست الزدجايل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شرك ــة رم�ضان �صالح ووليد
ح�سن للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقم ، 1335227
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  376 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99885232 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خالد بن مبارك بن جمعة الغيالين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الظل اخلما�سي للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن مبارك بن جمعة الغيالين �أنـه يقـوم بت�صفي ــة �شرك ــة الظ ــل اخلما�س ــي
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقم  ، 1232227وف ــقا التف ــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/2/7م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  41 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 96555533 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خالد بن مبارك بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع �سد اجلفنني للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن مبارك بن �سعيد ال�سيابي أ�نـه يقـوم بت�صفي ــة �شرك ــة م�شاريع �سد اجلفنني
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقم  ، 1033018وف ــقا لقرار
جمعية ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  33 :ر.ب 124 :
هاتف رقم 95117755 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خمي�س بن حمود بن حمد ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة االمتياز ل�صناعة احللوى العمانية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن حمود بن حمد ال�صباحي �أنـه يقـوم بت�صفي ــة �شرك ــة االمتياز ل�صناعة
احللــوى العمانيــة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1689479
وف ــقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
العذيبة � -سكة رقم  - 7004 :فيال رقم 190 :
�ص.ب  190 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99356916 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-207-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

خالد بن حممد بن علي املعيني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة خالد بن حممد بن علي املعيني و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن علي املعيني أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة خالد بن حممد بن علي
املعين ــي و�شريك ــه للتج ــارة واملقــاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجاري
بالرقم  ، 1055588وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة �أمـام الغري  ,وعلى
اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتف رقم 92444475 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
يحيى بن نا�صر الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ندمي املعبيلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن نا�صر الإ�سماعيلي �أنـه يق ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة نديـ ــم املعبيلـ ــة للتج ــارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجل ـ ـ ــة لـ ــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1126703وف ــقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  307 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99544419 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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مرت�ضى بن حممد بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بهجة الإعمار للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مرت�ضى بن حممد بن علي اللواتي أ�نـه يقـوم بت�صفي ــة �شرك ــة بهجة الإعمار للتجارة
واخلدم ــات �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1585266وف ــقا
لقرار جمعية ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  140 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99321763 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سيف بن خلفان بن را�شد النريي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �سيف النريي وحممد البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن خلفان بن را�شد النريي �أنـه يقـوم بت�صفي ــة �شرك ــة �سيف النريي وحممد
البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ، 1431730
وف ــقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/10م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املزارع  -والية قريات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  462 :ر.ب 120 :
هاتف رقم 99474948 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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نرج�س بنت حممد مريزا
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة حمالت دارين العاملية للتجميل �ش.م.م
تعلن نرج�س بنت حممد مريزا أ�نــها تقــوم بت�صفية �شركة حمالت دارين العاملية للتجميل
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1193411وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفية وحـده ــا حـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفية �أمام الغ ــري  ,وعلى
اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
الر�سيل  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  666 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 24446557 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
غالم بن حممد بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �صروح ال�شرق الأو�سط الدولية �ش.م.م
يعل ــن غ ــالم ب ــن حمم ــد بــن مــراد البلو�شــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة �ص ـ ــروح ال�شــرق
الأو�سط الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1059307وفقا
ملح�ضر اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح � -سكة رقم  - 4327 :جممع رقم 143 :
بناية رقم  - 1810 :حمل رقم 1869 :
�ص.ب  169 :ر.ب  131 :احلمرية
هاتف رقم 99338169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�ست�شفى يا�سمني للرعاية العالجية �ش.م.م
يعلن غالم بن حممد بن مراد البلو�شــي أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة م�ست�شفى يا�سم ــني
للرعاي ــة العالجي ــة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقــم ، 1224699
وفقا ملح�ضر اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة
فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح � -سكة رقم  - 4327 :جممع رقم 143 :
بناية رقم  - 1810 :حمل رقم 1869 :
�ص.ب  169 :ر.ب  131 :احلمرية
هاتف رقم 99338169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أبو ماهر ال�شاملة �ش.م.م
يعلن غ ــالم بــن حممــد ب ــن م ــراد البلو�شـ ــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة �أبو ماهر ال�شاملـ ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1209047وفقـ ــا ملح�ضر
اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح � -سكة رقم  - 4327 :جممع رقم 143 :
بناية رقم  - 1810 :حمل رقم 1869 :
�ص.ب  169 :ر.ب  131 :احلمرية
هاتف رقم 99338169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة تظافر اجلهود الدولية �ش.م.م
يعلن غـ ــالم ب ــن حم ــمد ب ــن م ــراد البلو�شــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة تظاف ــر اجلهود
الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1131058وفقـ ــا
ملح�ضر اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح � -سكة رقم  - 4327 :جممع رقم 143 :
بناية رقم  - 1810 :حمل رقم 1869 :
�ص.ب  169 :ر.ب  131 :احلمرية
هاتف رقم 99338169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة العناية العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن غالم بن حممد بن مراد البلو�شــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة العناية العاملية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1046770وفقـ ــا
ملح�ضر اجتماع ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفـ ـ ــي وح ــده حـ ــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة
فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح � -سكة رقم  - 4327 :جممع رقم 143 :
بناية رقم  - 1810 :حمل رقم 1869 :
�ص.ب  169 :ر.ب  131 :احلمرية
هاتف رقم 99338169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن عبداللـه بن �سامل الدويكي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املحرتف للت�أمني �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سامل الدويكي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة املحرتف للت�أمني
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1130496وللم�صف ــي وحده
حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  93 :ر.ب 420 :
هاتف رقم 92222444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خمي�س بن علي احل�سني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حلول الألياف الب�صرية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن علي احل�سني �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة حلول الألياف الب�صرية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ، 1176833وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل
ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1897 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 98007998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبداللـه بن �سامل بن نا�صر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة بدر و�سامل الرواحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالل ــه ب ــن �سال ــم ب ــن نا�ص ــر الرا�شـ ــدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة ب ــدر و�سال ــم
الرواحي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم ، 1456270
وللم�صف ــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركـ ـ ــة ف ــي الت�صفيـ ــة �أمـ ــام الغـ ـ ـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلمي ــع
مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  45 :ر.ب 620 :
هاتف رقم 92376558 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
علي بن حبيب بن عبداللـه اجليالين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع علي اجليالين �ش.م.م
يعلـن علي بن حبي ــب بــن عبداللـ ــه اجليالين �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة م�شاري ــع علــي
اجليالين �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1256305وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  563 :ر.ب 131 :
هاتف رقم 95696426 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إ�سماعيل بن حممد بن ح�سن العجمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شبكة ال�سهل لالت�صاالت والأنظمة �ش.م.م
يعلـن �إ�سماعيل بن حممد بن ح�سن العجمي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ــة �شرك ــة ال�سهل لالت�صاالت
والأنظمة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1082884وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/21م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة أ�مـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1075 :ر.ب 114 :
هاتف رقم 96621001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إبراهيم بن داود بن حبيب اللواتي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�سرج العربي لركوب اخليل �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن داود بن حبيــب اللوات ــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة ال�س ــرج العربي
لركوب اخليل �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1677268وفق ــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام
الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1858 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 95509169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد عبا�س ال�سيد ال�شحات
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ت�سويق املنتجات الطبية واال�ستهالكية �ش.م.م
يعلـن حممد عبا�س ال�سيد ال�شحات �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة ت�سويق املنتجات الطبية
واال�ستهالكية �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1299077وفق ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/18م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة
أ�مـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
القرم  -جمموعة �سهيل بهوان القاب�ضة  -بناية الرواق  -الطابق ال�ساد�س
�ص.ب  169 :ر.ب 100 :
هاتف رقم  24650171 - 24650172 :فاك�س رقم 24659718 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سبيل بن عبدالرحيم بن خمي�س الزدجايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الوحيد للتقنية �ش.م.م
يعلـن �سبيل بن عبدالرحيم بن خمي ــ�س الزدجال ــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة الوحي ــد
للتقنية �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1759973وفق ــا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام
الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1612 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99777099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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بدر بن �سعود بن حمد املع�شري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة جلوبال لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سعود بن حمد املع�شري أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة جلوبال لتقنية املعلومات
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1092300وللم�صف ــي وحده حق
متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
مدينة النه�ضة  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  33 :ر.ب 199 :
هاتف رقم 99386745 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �أ�شبال امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سعود بن حمد املع�شري �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة �أ�شبال امل�ستقبل للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1062521وللم�صف ــي
وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي
فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
مدينة النه�ضة  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  33 :ر.ب 199 :
هاتف رقم 99386745 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�أحمد بن خلفان بن زاهر البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حواري احليل  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن خلفان بن زاهر البو�سعيدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة حواري احليل -
تو�صية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1837362وللم�صف ــي وحده حق
متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  7 :ر.ب 120 :
هاتف رقم 99389295 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن عبداللـه بن ح�سن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حممد عبداللـه ح�سن و�أوالده  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن ح�سن البلو�شي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة حممد عبداللـه
ح�سن و�أوالده  -تو�صية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1243195وفقا
لقرار جمعية ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/26م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي
الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  605 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 92345287 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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مهند بن حممد بن خليفة الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املتحدة للتحجري �ش.م.م
يعلـن مهند بن حممد بن خليفة الرا�شدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة املتحدة للتحجري
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1009369وفقا لقرار جمعية
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام
الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  406 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 97484444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
يون�س بن علي بن جمعة العنقودي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مكتبة املعامل �ش.م.م
يعلـن يون�س بن علي بن جمعة العنقودي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة مكتبة املعامل �ش.م.م ،
وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1710796وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل
ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  49 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 95122132 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبدال�سالم بن حممد بن ح�سن الزرافـي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة �شم�س امل�ضيق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدال�سالم بن حممد بن ح�سن الزرافـي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة �شم�س امل�ضيق
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 9015710وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة أ�مـام
الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية خ�صب  -حمافظة م�سندم
�ص.ب  19 :ر.ب 811 :
هاتف رقم 99335533 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حميدة بنت حامد بن حممد احلب�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املميزة للتموين �ش.م.م
تعلن حميدة بنت حامد بن حممد احلب�سية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة املميزة للتموين
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـ ـجــل الـت ــجاري بالرقــم  ، 1078483وفقـ ــا لق ــرار جمع ــية
ال�شركـ ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفيـ ــة وحـده ــا حـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـ ــق ب�أع ــمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1403 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99205515 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
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زهران بن حممد بن خمي�س الكندي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة املتميز للخدمات العقارية  -ت�ضامنية
يعلـن زهران بن حممد بن خمي�س الكندي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ــة املتمــيز للخدمــات
العقارية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1005048وف ــقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة
�أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  312 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 92882294 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
هالل بن را�شد بن علي امل�شيفري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة حوراء الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن را�شد بن علي امل�شيفري أ�ن ــه يقــوم بت�صفيـة �شرك ــة حوراء الباطنة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1749889وفـقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة أ�مـام الغـ ــري ,
وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
الرمي�س  -والية بركاء
�ص.ب  13 :ر.ب 328 :
هاتف رقم 92248600 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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بلعرب بن �سلطان بن �سليمان النبهاين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة دار الطيب املتحدة �ش.م.م
يعلـن بلعرب بن �سلطان بن �سليمان النبهاين �أن ــه يقــوم بت�صفيـة �شرك ــة دار الطيب املتحدة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1044905وفـ ــقا لق ــرار جمعي ــة
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام
الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  270 :ر.ب 620 :
هاتف رقم 99471099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي

عبيد بن نا�صر بن هديب اجللنداين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ال�سيب املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبيد بن نا�صر بن هديب اجللنداين �أن ــه يقــوم بت�صفيـة �شرك ــة ال�سيب املتحدة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1047654وللم�صف ــي وحده حق
متثيـ ــل ال�شركـ ــة فــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  79 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99630663 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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ن�صرة بنت �سعيد بن حممد الوهيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ب�ساتني الهبوبية للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن ن�صرة بنت �سعيد بن حممد الوهيبية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة ب�ساتني الهبوبية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1843303وللم�صفيـ ــة
وحـدها حــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية
فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  96 :ر.ب 119 :
هاتف رقم 92557991 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
فهد بن علي بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة م�شاريع وادي عاهن الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن فهد بن علي بن �سامل العي�سائي �أن ــه يقــوم بت�صفي ــة �شرك ـ ــة م�شاريــع وادي عاه ــن
الذهبيـة للتجــارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرق ــم ، 1195526
وللم�صف ــي وحده حق متثيـ ــل ال�شركة فــي الت�صفيــة �أمـام الغري  ,وعلــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتف رقم 93691718 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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هيثم بن هالل بن حممد الكيومي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة هيثم بن هالل بن حممد الكيومي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن هيثم بن هالل بن حممد الكيومي �أن ــه يقــوم بت�صفيـة �شرك ــة هيثم بـن ه ــالل بــن
حممد الكيومي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـل
الـتجاري بالرقم  ، 1148251وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة �أمـام الغري ,
وعلى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتف رقم 97775377 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حمد املزروعي أ�نـه يقــوم بت�صفيـة �شركة حممد بن عبداللـه بن حمد
املزروعي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجاري
بالرقم  ، 1070842وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغري  ,وعلى
اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �شنا�ص  -مركز الوالية
�ص.ب  140 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99952401 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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را�شد بن �سامل بن خلفان املر�شودي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة ب�ساتني القرين التجارية  -ت�ضامنية
يعل ــن را�ش ــد ب ــن �سال ــم بن خلفان املر�ش ــودي أ�نـه يق ـ ــوم بت�صفيـة �شركة ب�ساتـني القري ــن
التجارية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 7058020وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة
�أمـام الغري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب  61 :ر.ب 511 :
هاتف رقم 99798356 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
علي بن حممد بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة القوافل لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حممد بن علي البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفيـة �شركة القوافل لتقنية املعلومات -
ت�ضامني ــة  ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ، 3222217وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  934 :ر.ب 331 :
هاتف رقم 95636314 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خمي�س بن حميد بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الألوان الزرقاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن خمي�س بن حميد بن حمد البادي �أنـه يق ـ ــوم بت�صفيـة �شركة الألوان الزرقاء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1048804وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  2 :ر.ب 321 :
هاتف رقم 99619099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
فواز بن علي بن بريك الربيعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة التقنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فواز بن علي بن بريك الربيعي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة التقنية للتجارة  -ت�ضامنية ،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1252568وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -مركز الوالية
�ص.ب  133 :ر.ب 601 :
هاتف رقم 95509002 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خمي�س بن يو�سف بن �سامل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة خمي�س بن يو�سف بن �سامل الفار�سي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن خمي�س بن يو�سف بن �سامل الفار�سي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة خمي�س بن يو�سف بن
�سامل الفار�سي و�أوالده للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجاري بالرقم
 ، 3188361وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة �أمـام الغري  ,وعلى اجلميع
مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  934 :ر.ب 331 :
هاتف رقم 99561919 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عدنان بن مبارك بن عبدالرحمن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة عدنان بن مبارك الزدجايل و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن عدنان بن مبارك بن عبدالرحمن الزدجايل �أنـه يقوم بت�صفية �شركة عدنان بن
مبارك الزدجايل و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجاري
بالرقم  ، 3150992وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة �أمـام الغري  ,وعلى
اجلميع مراجعــة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 92040077 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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را�شد بن �سعيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مر�سى ال�صواري
يعلن را�شد بن �سعيد احلجري أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركة مر�سى ال�صواري  ,وامل�سجلة لــدى
�أمانـ ــة ال�سـجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 4100662وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حمد بن نا�صر بن حمد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بريحاء للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن حمد بن نا�صر بن حمد ال�شكيلي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة بريحاء للم�شاريع احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1145501وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2017/12/17م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب
�ص.ب  1807 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 96661997 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�أحمد بن را�شد بن حممد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الربواز العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن را�شد بن حممد احلب�سي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة الربواز العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلة لــدى �أمانـ ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1047946وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ
2017/12/24م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التـ ــي تتعلـ ــق ب�أعم ــال ال�شركـة علــى العنــوان
الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  90 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 92221246 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أحمد وعمر للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن را�شد بن حممد احلب�سي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �أحمد وعمر للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سـجل الـتجـاري بالرق ـ ــم  ، 1049838وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2017/12/24م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغـ ـيــر  ,وعلى
اجلميع مراجعـة امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  90 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 92221246 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن غدير الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجلديلي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن غدير الوهيبي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة اجلديلي للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سـجل الـتجـاري بالرق ـ ــم  ، 6006450وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  26 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99244426 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن علي بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة تالل الر�سي�س للتجارة
يعلن حممد بن علي بن �سعيد الوهيبي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة تالل الر�سي�س للتجارة ,
وامل�سجلة لــدى �أمانـ ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1209521وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �أدم  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 99322187 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-230-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حممد بن جابر بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة االتفاق الرباعي للم�شاريع  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن جابر بن حممد احلارثي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة االتفاق الرباعي
للم�شاريع  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1042558وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  101 :ر.ب 419 :
هاتف رقم 99205614 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
في�صل بن �شام�س بن حمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو مهند البلو�شي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن في�صل بن �شام�س بن حمد البلو�شي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �أبو مهند البلو�شي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم ، 1020191
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
املنرتب  -والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 94050541 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن حمد بن ال�صغري الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الأبراج العالية الذهبية  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن حم ــد بن ال�صغيــر الوهيب ــي �أنــه يقــوم بت�صفيــة �شرك ــة الأبــراج العالي ــة
الذهبية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1223430وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 95555614 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سامل بن حمد بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الوارد للخدمات الفنية والتجارية
يعلن �سامل بن حمد بن علي احلجري أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركة الوارد للخدمات الفنية
والتجارية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 6066739وللم�صفي وحــده
حــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي
كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  80 :ر.ب 420 :
هاتف رقم 92649999 - 95888823 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مروج اجلبال العالية للتجارة
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة مروج اجلبال
العالية للتجارة  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1116001وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املحيط ال�شا�سع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة املحيط ال�شا�سع
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم ، 1103091
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ الوادي للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �شموخ الوادي
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1004493وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شموخ هرمز للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �شموخ هرمز
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1070889وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صحراء بدية الذهبية للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �صحراء بدية
الذهبية للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم ، 1115719
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بدية للديكور  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركة بدية للديكور -
تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1114009وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الفن املميز للديكور  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة الفن املميز
للديكور  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1110251وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جزيرة حميط الهادي للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة جزيرة حميط
الهادي للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1172315وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة
�أمام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة جزيرة حميط الراكة للتجارة  -تو�صية
يعلن عب ــداحلكي ــم بن عامــر بن علــي احلجري �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة جزيرة حميط
الراكة للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1114747وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حمود بن حمد بن حمود الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أميال الردة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حمد بن حمود الأغربي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة �أميال الردة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1103368وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال
ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية دماء والطائيني  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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علي بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الوا�صل احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة الوا�صل احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم ، 1015832
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99221120 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خالد بن �سعيد بن �أحمد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة كوكب النب أ� للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن خالــد بـن �سعيــد بـن �أحمـد ال�سعــدي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة كوكب النب�أ للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1075167وللم�صفي
وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي
فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خالد بن �سعود بن نا�صر ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع الن�صيب احلديثة
يعل ــن خالد بن �سعود بن نا�صــر ال�سع ــدي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شرك ــة م�شاريــع الن�صيــب
احلديثة  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1279438وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيــة أ�مـام الغ ــري  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  78 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 96025760 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خمي�س بن عبيد بن جمعة احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال املنرتب الف�ضية للتجارة واملقاوالت
يعل ــن خمي�س بن عبيد بن جمعة احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة رمال املنرتب الف�ضية
للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1116892وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 96090212 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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ماجد بن علي بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة وديان امل�ضريب للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن ماجد بن علي بن �سعيد احلارثي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة وديان امل�ضريب للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1055254وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99551398 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
غالية بنت �سلطان بن �صقر اليحمدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الزبرجد الأحمر للتجارة  -تو�صية
تعلن غالية بنت �سلطان بن �صقر اليحمدية أ�نــها تقــوم بت�صفية �شركة الزبرجد الأحمر
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1148757وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفية وحـدها حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام
الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  112 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 99886641 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
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عبداللـه بن خويطر بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ه�ضاب �شوف العني للتجارة
يعل ــن عبداللـه بن خويطر بن حممد احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة ه�ضاب �شوف
العيــن للتجــارة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سـج ــل الـتجاري بالرقــم  ، 1053152وفقا لقـرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92222175 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ن�سيم رمال ال�شرقية للتجارة
يعل ــن عبداللـه بن خويطر بن حممد احلجري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة ن�سيم رمال
ال�شرقية للتجارة  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1070293وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92222175 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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بدر بن هالل بن �سامل ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أنهار املغدر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعل ــن بدر بن هالل بن �سامل ال�صوافـي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة �أنهار املغدر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1144484وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  149 :ر.ب 418 :
هاتف رقم 98995955 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجلاذبية الأر�ضية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة اجلاذبية الأر�ضية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1085853
وفقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة فـي
الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  87 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 92505505 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن حممد بن �سليمان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سواق وخمبز ال�شرقية
يعل ــن �سامل بن حممد بن �سليمان البو�سعيدي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة �أ�سواق وخمبز
ال�شرقية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 6086225وفقا لقرار ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99071131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة �سامل بن حممد بن �سليمان البو�سعيدي وولده للتجارة
يعلن �سامل بن حممد بن �سليمان البو�سعيدي أ�نــه يقــوم بت�صفيــة �شركـة �سالــم بن حممــد
بن �سليمان البو�سعيدي وولــده للتجارة  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم
 ، 8045542وفقا لقرار ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة
فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99071131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن علي بن �سامل الدويكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة احلياة للخدمات ال�سريعة  -تو�صية
يعل ــن حممد بن علي بن �سامل الدويكي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة احلياة للخدمات ال�سريعة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1117736وفقا لقرار ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفــي وحده حق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  494 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 99802880 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
ليلى بنت عبداللـه بن �صالح اليزيدية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة ليلى بنت عبداللـه اليزيدي و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن ليلى بنت عبداللـه بن �صالح اليزيدية �أنـها تقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة ليلى بنت عبداللـه
اليزي ــدي و�شريكاتــها للتجــارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 6048978وف ــقا لق ــرار ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/12م  ،وللم�صفية وحدها حــق متثيـ ــل
ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفية فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــية
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عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سا�س اجلبال الدولية �ش.م.م
يعل ــن عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة �أ�سا�س اجلبال
الدولية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1216718وللم�صفــي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي
فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99312744 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
را�شد بن مبارك بن حممد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الها�شمي للإن�شاءات  -ت�ضامنية
يعل ــن را�شد بن مبارك بن حممد الها�شمي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة الها�شمي للإن�شاءات -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1179190وفقا لقرار ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2018/2/4م  ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 95145346 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-245-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

في�صل بن �شام�س بن حميد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ابن �شام�س الوطنية  -تو�صية
يعل ــن في�صل بن �شام�س بن حميد البطا�شي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة ابن �شام�س الوطنية -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1026150وفقا لقرار ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2017/12/25م  ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  62 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 94050541 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
فخرية بنت علي بن �سعيد املع�شرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �إ�شراقة عندام للتجارة
تعلن فخرية بنت علي بن �سعيد املع�شرية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة �إ�شراقة عندام للتجارة ,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري بالرقــم  ، 1043593وللم�صفية وحـدها حـق متثيل
ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 97163565 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
-246-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

را�شد بن حممد بن حمود اجلديلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة را�شد الوهيبي و�سعيد العمري للتجارة واملقاوالت
يعل ــن را�شد بن حممد بن حمود اجلديلي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة را�شد الوهيبي و�سعيد
العمري للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1016570
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92372488 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�صقر بن �سلطان بن �صقر اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع ال�سامر املتحدة �ش.م.م
يعل ــن �صقر بن �سلطان بن �صقر اليحمدي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة م�شاريع ال�سامر
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1817191وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  305 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 95209086 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن �سيف بن خلفان احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بوابة اخل�شبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن �سامل بن �سيف بن خلفان احلب�سي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة بوابة اخل�شبة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1161774وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/24م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 95994294 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عبداللـه بن �سامل بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة فار�س احلوية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن عبداللـه بن �سامل بن حممد الوهيبي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة فار�س احلوية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1171494
وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة
امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 93392223 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن نا�صر بن علي املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جزيرة احليوانات احلديثة �ش.م.م
يعل ــن حممد بن نا�صر بن علي املعويل �أنــه يق ــوم بت�صفية �شرك ــة جزيـ ــرة احليوان ــات
احلديـ ــثة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سـجـ ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1201007وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
هاتف رقم 95569196 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إ�سحاق بن �صالح بن نا�صر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ملتقى ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �إ�سحاق بن �صالح بن نا�صر احلارثي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة ملتقى ال�شرق للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 6074359وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  116 :ر.ب 413 :
هاتف رقم 99205616 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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نا�صر بن علي بن حمود املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة معامل غرب الدريز للتجارة واملقاوالت
يعل ــن نا�صر بن علي بن حمود املالكي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة معامل غرب الدريز للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1126911وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 93499995 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
هيثم بن �سليمان بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اخلدمة الراقية  -ت�ضامنية
يعل ــن هيثم بن �سليمان بن عبداللـه احلارثي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة اخلدمة الراقية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1071019وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  131 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 99728080 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سهل الوادي للتجارة واملقاوالت
يعل ــن نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعدي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة �سهل الوادي للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1612697وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
�ص.ب  651 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 97609994 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
بدر بن حميد بن حممد امل�سلمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الربكان الأحمر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن بدر بن حميد بن حممد امل�سلمي أ�نــه يقــوم بت�صفية �شركـة الربكان الأحمر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1156755وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية الدقم  -حمافظة الو�سطى
هاتف رقم 97336333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سعيد بن عامر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة �سعيد بن عامر وحممد بن حمد احلارثي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيــد بن عامـر احلارثــي �أنه يقــوم بت�صفية �شركـة �سعيــد بن عامــر وحممــد بن حمد
احلارثي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 6022219
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92942809 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
علي بن حافظ بن �سلطان العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ح�صون وادي نام للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن علي بن حافظ بن �سلطان العامري �أنــه يقــوم بت�صفية �شركـة ح�صون وادي نام
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1166229وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 95180653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-252-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حمي�سن بن �سلطان بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صيف القابل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن حمي�سن بن �سلطان بـن حممد احلارثـي �أن ــه يقــوم بت�صفيــة �شركــة �صيــف القابــل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1126094
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  67 :ر.ب 419 :
هاتف رقم 99071724 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
فهــم بــن مالــك اجلابــري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قلعة الردة للتجارة  -تو�صية
يعل ــن فهــم بــن مالــك اجلابــري �أنــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة قلعـة الردة للتجارة  -تو�صية ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1641182وفقــا لقــرار ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
2018/2/20م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92212123 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-253-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حميدة بنت �سامل بن حمد اجلفيلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة حميدة بنت �سامل وزوينة بنت حمد اجلفيلي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن حميدة بنت �سامل بن حمد اجلفيلية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة حميدة بنت �سامل
وزوينة بنت حمد اجلفيلي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سـجــل الـتجاري
بالرقــم  ، 6048951وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفية وحـدها حـق متثيل
ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  4 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 92345774 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
�صفية بنت حمد بن عبداللـه احلمادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أنوار ال�سويق الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن �صفيــة بنت حمـد بن عبداللـه احلمادية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة �أنوار ال�سويق
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقــم ، 1075859
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/5م  ،وللم�صفيــة وحـدهــا حــق متثيــل ال�شركــة فـي
الت�صفيـة �أمام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
ال�صبيخي  -والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  512 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99539818 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
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�سعيد بن علي بن حمود املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سماء الو�شل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلــن �سعيـد بــن علــي بن حمــود املالكي �أنــه يقوم بت�صفيـة �شركة �سمـاء الو�شل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1036242وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 91555529 - 93499995 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عبداللـه بن حمدان بن �أحمد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عيون النهر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعل ــن عبداللـه بن حمدان بن �أحمد ال�سيابي �أنــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة عيون النهر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1039037وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92427342 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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بدر بن عامر بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة جبل علي للتجارة
يعل ــن بــدر بــن عامــر بــن حممــد احلجــري �أنــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة جبل علي للتجارة ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 6048625وفق ــا لقــرار ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ
2018/2/27م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99332914 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بدية التعاونية للمواد اال�ستهالكية
يعل ــن بــدر بــن عامــر بــن حممــد احلجــري أ�نــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة بدية التعاونية للمواد
اال�ستهالكية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 6027997وللم�صفــي وحـده
حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99332914 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�صالح بن علي بن �سعود احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صالح احلب�سي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعل ــن �صالح بن علي بن �سعود احلب�سي �أنـه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة �صالح احلب�سي و�شركاه -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 6020305وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �صالح بن علي بن �سعود احلب�سي و�إخوانه للتجارة
يعل ــن �صالح بن علي بن �سعود احلب�سي أ�نـه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة �صالح بن علي بن �سعود
احلب�سي و�إخوانه للتجارة  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 6000096وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حميد بن حمد بن عبداللـه التبعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة حميد بن حمد بن عبداللـه التبعي و�شريكته للتجارة
يعلن حميد بــن حمــد بــن عبدالل ــه التبعي أ�نـ ــه يق ــوم بت�صفيــة �شركة حميد بن حمد بن
عبداللـه التبعي و�شريكته للتجارة  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقم ، 6027172
وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن حمد بن عبداللـه الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة حممد حمد عبداللـه الوهيبي و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن حممد بن حمد بن عبداللـه الوهيبي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفية �شركــة حممد حمد عبداللـه
الوهيبي و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 6048412وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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نا�صر بن را�شد بن �سعيد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الو�سام احلديثة للتجارة واملقاوالت
يعلن نا�صر بن را�شد بن �سعيد ال�سعدي �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة الو�سام احلديثة للتجارة
واملقاوالت  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1075466وفقا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري ,
وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 91322777 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�شيخة بنت علي بن م�سعود احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال ال�صحراء للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية
تعلــن �شيخة بنت علي بن م�سعود احلجرية �أنــها تقــوم بت�صفية �شركة رمال ال�صحراء
للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم ، 6057888
وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م وللم�صفية وحـدها حـق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفيـة �أمام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميــع مراجع ــة امل�صفـية فـي كافـ ــة الأمـ ــور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفـيـــة
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بدر بن عامر بن خلفان ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة الأندل�س للأدوات القرطا�سية واملكتبية  -ت�ضامنية
يعلن ب ــدر بن عام ــر بن خلف ــان ال�سع ــدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة الأندل ــ�س للأدوات
القرطا�سية واملكتبية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1151385وفقا
لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة
�أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 92999003 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
م�سلم بن �سعيد بن �سامل اجللنداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اجللنداين والأبروي للتجارة واملقاوالت
يعل ــن م�سلم بن �سعيد بن �سامل اجللنداين �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة اجللنداين والأبروي
للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1144893وفقا لقرار
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99606912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سامل بن عامر بن حممد الدويكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة خط �إبراء �ش.م.م
يعل ــن �سامل بن عامـر بن حممد الدويكــي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة خــط �إب ــراء �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 6076408وفقا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/8م  ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  250 :ر.ب 413 :
هاتف رقم 99225575 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�أحمد بن عبيد بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة رمال الريف املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن �أحمد بن عبيد بن علي العجمي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة رمال الريف املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم ، 1031447
وفــقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيــل ال�شركة فـي
الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  222 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 96090997 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�صالح بن خمي�س بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مزن الفوار�س للتجارة �ش.م.م
يعلن �صالح بن خمي�س بــن �صالــح الفار�س ــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفيــة �شركـ ــة مـ ــزن الف ــوار�س
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1014003وفق ــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  551 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99799055 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حمد بن �سعيد بن �سامل املقبايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة مرتفعات اجلروف املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سعيد بن �سامل املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة مرتفعات اجلروف املتحدة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1076274وفــقا التفاق
ال�شركـاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفي وحده حــق متثيــل ال�شركـة فــي الت�صفيــة �أمـ ــام
الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  194 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 95426754 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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كهالن بن عبداللـه بن كهالن النريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة كهالن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن كهالن بن عبداللـه بن كهالن النريي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة كهالن و�أحمد
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم ، 1159529
وللم�صفي وحــده حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 99650245 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
يو�سف بن عبدالرحمن بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يو�سف عبدالرحمن بن �إبراهيم و�شركاه  -تو�صية
يعلــن يو�سف بن عبدالرحمن بن �إبراهيم البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفيـة �شرك ـ ــة يو�سـ ــف
عبدالرحمن بن �إبراهيم و�شركاه  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم
 ، 1023926وفــقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  44 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 95588928 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-263-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

وليد بن احلب�شي بن مبارك النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة وليد وعارف �أبناء احلب�شي النعماين للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن وليد بن احلب�شي بن مبارك النعماين أ�نـ ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركــة وليد وعارف �أبناء
احلب�شــي النعماين للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم
 ، 1142258وفــقا التفـاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/3م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة
فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  119 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 95446572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سعيد بن حممد بن حمد الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أجيال اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن حمد الهطايل �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة �أجيال اجلزيرة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1085889وفــقا التفـاق ال�شركاء
امل ـ�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 92200445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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فهد بن �سعيد بن حماد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بن حماد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بـن �سعيـد بن حماد الهنائي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركـة بن حماد للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلة لـدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقــم  ، 1262382وفــقا التفـاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ
2018/2/10م  ،وللم�صفي وحــده حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  44 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 92254553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو اجللندى الهنائي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن فهد بـن �سعيـد بن حماد الهنائي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركـة �أبو اجللندى الهنائي و�شريكه
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1182149وفــقا التفـاق
ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/2/10م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  44 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 92254553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبداللـه بن �سعيد بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ينابيع الوهرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن را�شد الغيثي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة ينابيع الوهرة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1148834وفــقا
التفـاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99527202 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خالد بن �سعيد بن خلفان احلمرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الزمائم للإعمار �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن خلفان احلمرا�شدي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركـة الزمائم للإعمار
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1219265وفــقا التفـاق ال�شركاء
امل ـ�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  222 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99334481 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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يو�سف بن يعقوب بن �سليمان الهمامي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة
ل�شركـة يو�سف بن يعقوب الهمامي و�إخوانه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن يعقوب بن �سليمان الهمامي �أنـه يقـوم بت�صفية �شركة يو�سف بن يعقوب
الهمامي و�إخوانه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري
بالرقـ ــم  ، 1047051وفـ ــقا التف ـ ــاق ال�شرك ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صف ــي وح ــده حــق
متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـ ــام الغـ ــري  ,وعل ـ ــى اجلميع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  277 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 93666746 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�أحمد بن خليفة بن نا�صر املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بيت الآفاق للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خليفة بن نا�صر املعويل �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة بيت الآفاق للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1540696وفــقا التفـاق ال�شركاء
امل ـ�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 95779050 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سلطان بن �سليمان بن �سيف املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة التاج الذهبي للمواد الغذائية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سليمان بن �سيف املعويل �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة التاج الذهبي للمواد
الغذائية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1721313وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  2538 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99344934 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممد بن را�شد بن نا�صر القنوبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفيـة ل�شركـة خليج بركاء �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن نا�صر القنوبي �أنـه يقـوم بت�صفية �شركة خليج برك ــاء �ش.م.م ،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1038238وفـقا التفـاق ال�شركاء املـ ـ�ؤرخ
2017/12/18م  ،وللم�صف ــي وحده حــق متثيـ ــل ال�شركـة ف ـ ــي الت�صفيــة �أمـام الغـ ــري  ,وعلـى
اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  141 :ر.ب 328 :
هاتف رقم 26893776 - 99411488 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حممد بن يعرب بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يعرب و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن يعرب بن را�شد املعمري �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة يعرب و�شركاه للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1029110وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  570 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99360698 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
جا�سم بن �سامل بن �سليمان العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أوتار بركاء الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جا�سم بن �سامل بن �سليمان العجمي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �أوتار بركاء الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1160687وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/11م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  112 :ر.ب 314 :
هاتف رقم 99117050 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خالد بن عبداللـه بن حممد املزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة برج ال�صفاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عبداللـه بن حممد املزيدي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة برج ال�صفاء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1101137وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان ا آلتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  230 :ر.ب 315 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
ها�شل بن �سعيد بن ها�شل الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة بركاء للعقارات �ش.م.م
يعلن ها�شل بن �سعيد بن ها�شل الر�شيدي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة بركاء للعقارات �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1815989وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99314212 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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را�شد بن نا�صر بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املر�صد الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن را�شد بن نا�صر بن خلفان ال�سيابـ ــي أ�نـ ــه يقـ ـ ــوم بت�صفية �شركـ ــة املر�صد الذهبي للتجارة
واملقـ ــاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سـج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1629107وفقـ ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان ا آلتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99368217 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حممود بن �سعيد بن حمود ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �شفق الباطنة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �سعيد بن حمود ال�شق�صي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �شفق الباطنة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1091669وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/1م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99414169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سليمان بن عبداللـه بن �سيف النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة م�شاريع املجرة الوا�سعة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن عبداللـه بن �سيف النوفلي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة م�شاريع املجرة
الوا�سعة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1201335وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة
فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  222 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99093987 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
حامد بن حمود بن حامد الرجيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن حمود بن حامد الرجيبــي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شرك ــة عل ــي بن حم ــود بن
حامد الرجيـبي و�شريك ــه للتجـ ــارة واملقاوالت  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سـجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ، 1090145وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/13م  ،وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  440 :ر.ب 329 :
هاتف رقم 92131177 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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علي بن �سلطان بن حمد العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املر�أة الع�صرية للتجميل  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سلطان بن حمد العمري �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة املر�أة الع�صرية للتجميل -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1080960وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 97363737 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
نا�صر بن ال�صغري بن حمد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عامل الكون لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن نا�صر بن ال�صغري بن حمد الر�شيدي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة عامل الكون لال�ستثمار
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1186709وفقــا لقرار جمعية
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  170 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 92842229 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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علي بن حممد بن عو�ض العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املجمع ال�صناعي �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة املجمع ال�صناعي �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1087998وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/8م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
الر�سيل  -والية ال�سيب
�ص.ب  666 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 24446557 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شرقية لل�صناعات احلديدية �ش.م.م
يعلــن علي بن حممد بن عو�ض العجمي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركة ال�شرقية لل�صناعات
احلديدية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1145634وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان الآتـي :
الر�سيل  -والية ال�سيب
�ص.ب  666 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 24446557 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�سعيد بن خلفان بن �سعيد العامري
\�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �سعيد بن خلفان العامري و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن خلفان بن �سعيد العامري �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �سعيد بن خلفان العامري
و�شريكه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1147633وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  400 :ر.ب 613 :
هاتف رقم 92118788 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أجيال احليل للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �أجيال احليل للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1008567وفقــا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ
2017/12/11م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب
�ص.ب  1371 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99470246 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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م�شتاق بن غالم بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو وفاء و�شركاه �ش.م.م
يعلن م�شتاق بن غالم بن علي اللواتي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �أبو وفاء و�شركاه �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1584928وفقــا لقرار جمعية ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
�ص.ب  603 :ر.ب 144 :
هاتف رقم 99357903 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
مالك بن �إبراهيم بن �سليمان الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة �أبناء �إبراهيم بن �سليمان الغ�ساين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مالك بن �إبراهيم بن �سليمان الغ�ساين �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �أبناء �إبراهيم بن
�سليمان الغ�ساين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 1097003وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/24م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  208 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 98180404 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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علــي زيــن العابديــن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شم�س ال�ساطعة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن علــي زيــن العابديــن �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة ال�شم�س ال�ساطعة لل�سفر وال�سياحة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1544080وفقــا لقرار ال�شركاء
امل�ؤرخ 2017/5/9م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
بناية ال�شركة العمانية العاملية القاب�ضة �ش.م.ع.م
�ص.ب  889 :ر.ب 100 :
هاتف رقم  24489789 :فاك�س رقم 24482395 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خلفان بن مبارك بن عبداللـه اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة اليحيائي والبلو�شي للتجارة �ش.م.م
يعلن خلفان بن مبارك بن عبداللـه اليحيائي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة اليحيائي والبلو�شي
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1039265وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  349 :ر.ب 324 :
هاتف رقم 93333501:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حمد بن �سليمان بن حممد الراجحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة مرتفعات وادي احليملي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن حممد الراجحي �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة مرتفعات وادي احليملي
الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1169455وفقــا لقرار جمعية ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  310 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99844228 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
طاهر بن �صالح بن �سليم اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبراج مزون ال�شاملة للتجارة
يعلن طاهر بن �صالح بن �سليم اجلعفري �أنه يق ــوم بت�صفية �شركة �أبراج مزون ال�شاملة
للتجارة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1114957وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  34 :ر.ب 416 :
هاتف رقم 99607063 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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وليد بن خمي�س بن را�شد البهلويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الطراز لل�سيارات �ش.م.م
يعلن وليد بن خمي�س بن را�شد البهلويل �أنه يقوم بت�صفية �شركة الطراز لل�سيارات �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1078420وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
وادي اللوامي  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  187 :ر.ب 129 :
هاتف رقم 97335033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الريادة العقارية �ش.م.م
يعلن وليد بن خمي�س بن را�شد البهلويل �أنه يقوم بت�صفية �شركة الريادة العقارية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1058240وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
وادي اللوامي  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  187 :ر.ب 129 :
هاتف رقم 97335033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبدالرزاق بن حممد بن �سامل الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة م�شاريع عبدالرزاق الغيالين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرزاق بن حممد بن �سامل الغيالين �أنه يقوم بت�صفية �شركة م�شاريع عبدالرزاق
الغيالين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1100373وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  27 :ر.ب 411 :
هاتف رقم 95144571 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
علي بن خمي�س بن مبارك اجلامعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة املجال�س احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن خمي�س بن مبارك اجلامعي �أنه يقوم بت�صفية �شركة املجال�س احلديثة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1057827وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99227988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ن�سنا�س العفية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه اجلعفري �أنه يقوم بت�صفية �شركة ن�سن ــا�س العف ــية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 4104960
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 93993699 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
را�شد بن خمي�س بن �سامل الفراجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ال�شراع ال�صلب للتجارة �ش.م.م
يعلن را�شد بن خمي�س بن �سامل الفراجي �أنه يقوم بت�صفية �شركة ال�شراع ال�صلب للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�ســجل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1021401وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99424721 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
-281-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

عبدالنا�صر بن علي بن عبداللـه الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو جمال الغيالين و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن عبدالنا�صر بن علي بن عبداللـه الغيالين �أنه يقوم بت�صفية �شركة �أبو جمال الغيالين
و�شريكه للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 4105036
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  777 :ر.ب 411 :
هاتف رقم 99416461 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
خمي�س بن حممد بن عامر امل�سروري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة دار الغبرياء احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن خمي�س بن حممد بن عامر امل�سروري �أنه يقوم بت�صفية �شركة دار الغبرياء احلديثة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1181699وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بو ح�سن  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  18 :ر.ب 415 :
هاتف رقم 98172625 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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حمد بن خلفان بن حمد البهلويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة فيافـي جعالن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن خلفان بن حمد البهلويل �أنه يقوم بت�صفية �شركة فيافـي جعالن للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 4104552وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 96796749 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
ح�سني بن علي بن تعيب امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة ب�ساتني احلارة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن علي بن تعيب امل�شايخي �أنه يقوم بت�صفية �شركة ب�ساتــني احلـ ــارة ال�شامل ــة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1119275وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  18 :ر.ب 415 :
هاتف رقم 93332561 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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عبدالوهاب بن حممد بن حمد البالل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبناء البالل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالوهاب بن حممد بن حمد البالل �أنه يقوم بت�صفية �شرك ــة �أبنــاء البــالل للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 4116844وفقا التفاق ال�شركاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صف ــي وح ــده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99002927 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قب�س العيجة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالوهاب بن حممد بن حمد البالل �أنه يقوم بت�صفية �شركة قب�س العيجة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 4120868وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99002927 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة قب�س العفية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالوهاب بن حممد بن حمد البالل �أنه يقوم بت�صفية �شركة قب�س العفية للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1006418وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر ,
وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 99002927 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
عبداللـه بن حمد بن را�شد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أبو ميثم ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حمد بن را�شد ال�سنيدي �أنه يقوم بت�صفية �شركة �أبو ميثم ال�سنيدي
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1109222وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم 92131935 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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�أحمد بن علي بن �سعيد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة الرقى املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمـد بـن علي بن �سعيــد املالكــي �أنــه يقوم بت�صفية �شركة الرقى املا�سية للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1121660وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
املنرتب  -والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  11 :ر.ب 421 :
هاتف رقم 95804480 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي وخليفة بن �سعيد بن خلف ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية
ل�شركة م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي وخليفة بن �سعيد بن خلــف ال�شيــدي �أنــهما
يقومان بت�صفية �شركة م�صبح بن حميد بن �سعي ــد ال�شبلــي و�شريـكه للتجـارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سـجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 3133087وللم�صفـ ــيني وحدهما حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـيني فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتف رقم 94119800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــيان
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�أ�سد بن علي بن الذئب اخلنجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أ�سد علي اخلنجري و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أ�سد بن علي بن الذئب اخلنجري �أنــه يقوم بت�صفية �شركة �أ�سد علي اخلنجري و�شريكه
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1175275وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/1/24م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب
�ص.ب  998 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99373165 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعاءاته ـ ــم �ضــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
ح�سني بن �سامل بن حميد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سامل للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن �سامل بن حميد املعمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبناء �سامل للم�شاريع
ال�شاملة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 1173871وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 99521666 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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داود بن �سليمان بن �سامل الوائلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط احلديثة للدواجن �ش.م.م
يعلــن داود بن �سليمــان بن �سالــم الوائــلي �أن ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة م�ســقط احلديث ــة
للدواجن �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1094581وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 92898938 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
هالل بن �سامل بن عبداللـه اليعقوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم امل�سرات التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن هــالل بن �سالــم بن عبداللـه اليعقوبي أ�نـه يق ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة ن�سائ ــم امل�س ــرات
التجارية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7047762وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
واليـة عربي  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 99321441 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خلف بن حمدان بن خلف احلامتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلف و�سعيد �أبناء حمدان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خلــف بن حمــدان بن خلــف احلامت ــي �أن ــه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خلــف و�سعيــد �أبن ــاء
حمدان للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 7056842
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/18م  ،وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة ف ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  593 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 92792842 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
مبارك بن حمد بن را�شد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة ال�سد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مبارك بن حمد بن را�شد الغافري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة منارة ال�سد للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7067399وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  218 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99851989 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خالد بن �سامل بن �سليمان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شائر اجلميلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سامل بن �سليمان الهنائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الب�شائر اجلميلة
للتجارة  -ت�ضامنيـة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1034877وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  320 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 92211591 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو الوليد الف�ضية  -تو�صية
يعلـن خالد بن �سامل بن �سليمان الهنائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع �أبو الوليد
الف�ضية  -تو�صيـة  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ، 1148090وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عبــري  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  182 :ر.ب 516 :
هاتـف رقــم 92211591 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــي
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خالد بن خمي�س بن �سامل اجلرادي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة التاج الذهبي املتميزة �ش.م.م
يعلـن خالد بن خمي�س بن �سامل اجلرادي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التاج الذهبي املتميزة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1003245وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  481 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99321704 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبناء اجلرادي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن خمي�س بن �سامل اجلــرادي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة �أبن ــاء اجل ــرادي
للتجارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1455516وفقـ ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  481 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99321704 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الأحجار الزاهية للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن خمي�س بن �سامل اجلــرادي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة الأحج ــار الزاهي ــة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1159132وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  481 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99321704 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة اخلطوط العري�ضة العاملية �ش.م.م
يعلـن خالد بن خمي�س بن �سامل اجلــرادي أ�نـ ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة اخلطوط العري�ضة
العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1080275وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  481 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99321704 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الفنار ال�ساطع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن خمي�س بن �سامل اجلــرادي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة الفن ــار ال�ساطـ ــع
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1081995وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  481 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99321704 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عمر بن م�صبح بن �سامل ال�شرياين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة العامل اجلديد لتقنية ال�سيارات �ش.م.م
يعلــن عمر بن م�صبح بن �سامل ال�شرياين أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة العال ــم اجلديــد لتقنية
ال�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1785680وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظــة م�سقـط
�ص.ب  295 :ر.ب 329 :
هاتـف رقــم 99475577 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-293-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

علي بن عي�سى بن نا�صر احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ملتقى اجلودة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عي�سى بن نا�صر احلرا�صي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ملتقى اجلودة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1048442وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/3م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  82 :ر.ب 329 :
هاتـف رقــم 92002015 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
وليد بن عبداللـه بن خمي�س العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة جنم ال�سوادي للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن ولي ــد بن عبدالل ــه بن خميــ�س العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جن ـ ــم ال�سـ ــوادي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1188631وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بركــاء  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  269 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 92506983 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خلف بن حمود بن �سليمان العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـيـة
ل�شركـة م�شاريع االحتاد الغربي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خلف بن حمود بن �سليمان العبـري �أنـ ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاري ــع االحت ـ ــاد
الغربي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1156331وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة امل�صنعـة  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  276 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 99229876 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن حميـد العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الأفق خلدمات الهاتف واحلا�سب الآيل �ش.م.م
يعلـن علي بن نا�صر بن حميـد العدوي �أنـه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة مركز الأف ــق خلدمـ ــات
الهاتف واحلا�سب الآيل �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1006647وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة الر�ستــاق  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  117 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 95127757 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة عبدامللك املعويل و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبدامللك املعويل و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1412493وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  154 :ر.ب 323 :
هاتـف رقــم 99876554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة �أفـي للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حمد بن �سعيد املعويل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أفـي للهند�سة والتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1082040وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  154 :ر.ب 323 :
هاتـف رقــم 99876554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يو�سف بن �أحمد بن عبدالرحمن الفار�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمـال الت�صفـيـة
ل�شركـة عبداللـه ويو�سف �أبناء �أحمد عبدالرحمن الفار�سي  -ت�ضامنية
يعلـن يو�سف بن �أحمد بن عبدالرحمن الفار�سي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه ويو�سف
�أبناء �أحمد عبدالرحمن الفار�سي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1316028وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
هاتـف رقــم 99868573 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سامل الغافري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شم�س احليل الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن علي بن �سامل الغافري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شم�س احليل الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1083251وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة الر�ستـاق  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  253 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 97602208 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمد بن حممد بن ها�شم الغافري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سنار العاملية �ش.م.م
يعلـن حمد بن حممد بن ها�شم الغافري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سنار العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1084303وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ
2018/3/1م  ،وللم�صفــي وحــده حــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيــر  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  150 :ر.ب 323 :
هاتـف رقــم 99363574 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سلطان بن حمود بن �سعيد املعويل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ساحل املراغ الوطنية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن حمود بن �سعيد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �ساحل املراغ الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1095032وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  29 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99270550 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ل�ؤي بن �سعيد بن زاهر احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة زمرد نخل للتجارة �ش.م.م
يعلـن ل�ؤي بن �سعيد بن زاهر احل�ضرمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة زمرد نخل للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1001878وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  277 :ر.ب 124 :
هاتـف رقــم 96626155 - 95226877 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
هالل بن عبداللـه بن �سامل ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة مرجان القرط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن ه ــالل بن عبداللـه بن �سال ــم ال�سعدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مرج ـ ــان القـ ــرط
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1075674وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة امل�صنعــة  -حمافظــة جنــوب الباطنــة
هاتـف رقــم 99624300 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سعيد بن عبداللـه العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجواء املرباء احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهــيم بن �سعيد بن عبداللـه العربي �أنـه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة أ�ج ــواء املربـ ــاء
احلديثة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1126317وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافظــة جنــوب الباطنــة
�ص.ب  288 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 99524404 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن �إ�سماعيل بن خ�صيف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمـال الت�صفـيــة
ل�شركـة حممد بن �سعيد و�سعيد بن �إ�سماعيل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �إ�سماعيل بن خ�صيف البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممد بن �سعيد
و�سعيد بن �إ�سماعيل للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3117022وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة ال�سويــق  -حمافظــة �شمال الباطنــة
هاتـف رقــم 92299591 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سليمان بن حممد بن هالل الربيعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شرمـة للتجـارة  -ت�ضامنيـة
يعلـن �سليمان بن حممد بن هالل الربيعي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شرم ــة للتجـ ــارة -
ت�ضامنيـة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5083893وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويــق  -حمافظــة �شمال الباطنــة
هاتـف رقــم 99379100 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن علي بن �سامل العربي و�شريكه للتجارة
يعلـن �أحمد بن علي بن �سامل املعمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أحمد بن علي بن �سامل
العربي و�شريكه للتجارة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 3058778
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة �صحــم  -مركـــز الواليـــة
�ص.ب  628 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 99353555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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را�شد بن �سيف بن حمد الغداين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة م�شاريع �إعمار ال�سويق املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن �سيف بن حمد الغداين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع �إعمار ال�سويق
املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1145581وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية ال�سويــق  -حمافظــة �شمال الباطنــة
هاتـف رقــم 93386412 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن �صالح بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �صالح بن �سامل بن حميد العجمي وولده للتجارة
يعلـن عبداللـه بن �صالح بن �سامل العجمــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ـ ــة �صالح بن �سال ــم بن
حميــد العجمي وولده للتجارة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 3235513
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية ال�سويــق  -حمافظــة �شمال الباطنــة
�ص.ب  463 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 95042426 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جابر بن �سعيد بن جابر املجيني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة روائع ودام احلديثة �ش.م.م
يعلن جابر بن �سعيد بن جابر املجيني �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة روائع ودام احلديثة �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1128414وفقا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سويــق  -حمافظــة �شمال الباطنــة
�ص.ب  14 :ر.ب 300 :
هاتـف رقــم 92301202 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن حممد بن �سويدان اخلزميي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ساحل لوى املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن بدر بن حممد بن �سويدان اخلزميي �أنـه يقـوم بت�صفـيــة �شرك ــة �ساحل ل ــوى املتحــدة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1217983وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة �صحــار  -مركـــز الواليـــة
�ص.ب  64 :ر.ب 325 :
هاتـف رقــم 98555596 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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وليد بن حممد بن �سامل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة وليد بن حممد بن �سامل البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن وليد بن حممد بن �سامل البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة وليد بن حممد بن �سامل
البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3221385وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة �صحــار  -مركـــز الواليـــة
�ص.ب  47 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 99454527 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مطر بن خمي�س بن �سيف القتبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبو غياثي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مطر بن خمي�س بن �سيف القتبي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ـ ــة �أب ــو غياثــي للتجـارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7058896وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  48 :ر.ب 515 :
هاتـف رقــم 99332220 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمدان بن علي بن حمد املقبايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة حمد وحمدان �أبناء علي بن حمد املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمدان بن علي بن حمد املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حمد وحمدان �أبناء علي بن
حمد املقبايل للتجارة  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ، 7028512وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليــة �ضنـك  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  38 :ر.ب 513 :
هاتـف رقــم 92677756 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سائم فدى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمدان بن علي بن حمد املقبايل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ن�سائم فدى للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7054556وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة �ضنـك  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  38 :ر.ب 513 :
هاتـف رقــم 92677756 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن م�سلم الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة دوحة عمالء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن م�سلم الهنائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة دوحة عمالء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1034508وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  2077 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 99261480 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن حممد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سامل بن حممد ال�شكيلي وولده  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حممد ال�شكيلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سامل بن حممد ال�شكيلي
وولده  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7008503وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  260 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 92000268 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سلطان بن �سعيد بن حمد العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سلطان بن �سعيد العربي  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن �سعيد بن حمد العربي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سلطان بن �سعيد العربي -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1028122وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  303 :ر.ب 515 :
هاتـف رقــم 99229294 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن �سيف بن حميد الزيدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �ضفاف الوادي للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن �سيف بن حميد الزيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �ضفاف الوادي للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 7073674وفقا التفـاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليــة �ضنـك  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  533 :ر.ب 500 :
هاتـف رقــم 99363505 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة حممد و�سامل �أبناء عبداللـه بن علي الكلباين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممد و�سامل �أبناء
عبداللـه بن علي الكلباين للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 7032803وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  565 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 92267899 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
و�ضحاء بنت �سليمان بن علي اجلابرية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة واحة العار�ض للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن و�ضحــاء بنت �سليم ــان بن علي اجلابــرية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة واحــة العــار�ض
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7077270وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/24م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليــة عبــري  -حمافظــة الظاهــرة
�ص.ب  741 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 99015277 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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حمدة بنت حميد بن ربيع احل�ضرمية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة هم�سات �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن حمدة بنت حميد بن ربيع احل�ضرمية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة هم�سات �إزكي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1043819وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�سيمـا اجلنوبيـة  -واليـة �إزكـي
هاتـف رقــم 99721595 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
منرية بنت جمعة بن خليفة الهنائية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة منارة بالد �سيت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلـن منرية بنت جمعة بن خليفة الهنائية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة منارة بالد �سيت
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5146593
وفقــا التـفاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثي ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهـالء  -حمافظـة الداخليـة
هاتـف رقــم 92424407 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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طالل بن حممود بن نا�صر البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة مروج اليقني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن طالل بن حممود بن نا�صر البو�سعيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مروج اليقني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1003413
وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثي ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافظـة الداخليـة
�ص.ب  120 :ر.ب 619 :
هاتـف رقــم 95406012 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مبارك بن حميد بن عبداللـه الهنائي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة مبارك بن حميد الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مبارك بن حميد بن عبداللـه الهنائي أ�ن ــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة مبــارك بن حميــد
الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 5054184وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة احلمراء  -حمافظـة الداخليـة
هاتـف رقــم 98500113 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-310-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

غ�صن بن زاهر بن حمد العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ل�ؤل�ؤة احلمراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن غ�صن بن زاهر بن حمد العربي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ل�ؤل�ؤة احلمراء للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5102693وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة احلمــراء  -مركــز الواليــة
هاتـف رقــم 99345617 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن �أحمد بن حمود العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة نا�صر وعبدالـله �أبناء �أحمد بن حمود العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �أحمد بن حمود العربي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نا�صر وعبدالـله �أبناء
�أحمد بن حمود العربي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 5042313وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2018/1/24م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ــق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة احلمــراء  -حمافظـة الداخليـة
هاتـف رقــم 99222028 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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غريب بن علي بن �شحلوب الهطايل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع املتميز الواعدة  -ت�ضامنية
يعلـن غريب بن علي بن �شحلوب الهطايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع املتميز
الواعدة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1079002وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة احلمــراء  -حمافظـة الداخليـة
هاتـف رقــم 95575696 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�صالح بن علي بن حمود العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة قلعة روغان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن علي بن حمود العربي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة قلعة روغان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5122597وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة احلمــراء  -حمافظـة الداخليـة
هاتـف رقــم 99248372 - 99421483 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خليفة بن حميد بن حم ّيد العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أ�ضواء الدقم العاملية �ش.م.م
يعلـن خليفة بن حميد بن حم ّيد العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أ�ضواء الدقم العاملية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1082872وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة الدقـم  -حمافظـة الو�سطـى
�ص.ب  168 :ر.ب 418 :
هاتـف رقــم 99032935 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سليم بن عبداللـه بن هويدن الدرعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة عبداللـه بن هويدن بن �سامل الدرعي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليم بن عبداللـه بن هويدن الدرعي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه بن هويدن بن
�سامل الدرعي وولده للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 5054567وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  262 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 92887779 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن �سامل بن علي الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة خالد وعي�سى الرحبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن علي الرحبي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خالد وعي�سى الرحبي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1674323وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة �سمائــل  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99768512 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ح�سني بن حمود بن نا�صر ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سهــم بركــاء الوطنية �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن حمود بن نا�صر ال�سيابي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سهــم بركــاء الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1114467وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بركـاء  -حمافظـة جنـوب الباطنـة
هاتـف رقــم 95852503 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن م�سلم بن نا�صر الدرعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الدار الوطنية املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن م�سلم بن نا�صر الدرعي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الدار الوطنية
املتحدة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1081062وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 95959262 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن �سيف الفليتي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سيم الفلجات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن علي بن �سيف الفليتي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ن�سيم الفلجات للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1194759وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �سمائــل  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 98802188 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن حمود بن �سيف ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة �أحمد ال�سيابي وخالد التوبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حمود بن �سيف ال�سيابي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أحمد ال�سيابي وخالد
التوبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 5109230وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نـزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  91 :ر.ب 616 :
هاتـف رقــم 99341878 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مو�سى بن را�شد بن �سامل النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة النبهاين وال�شريقي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مو�سى بن را�شد بن �سامل النبهاين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة النبهان ــي وال�شريقــي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5117046
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نـزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99800903 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مهند بن حمد بن يعرب العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع اجلواد الأ�صيل اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلـن مهند بن حمد بن يعرب العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع اجلواد الأ�صيل
اجلديدة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1244267وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة �إزكــي  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 97736100 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عي�سى بن �سعيد بن خلفان العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �سماء قلعة العوامر الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن عي�سى بن �سعيد بن خلفان العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سماء قلعـة العوامــر
الذهبية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1137372وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة منـح  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  207 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 96337135 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رمال وادي كلبوه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سني �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رمال وادي كلبوه
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5110564وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/6م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  1014 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99375962 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن �سعيد بن عبداللـه ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �آفـاق نـزوى للتجـارة  -ت�ضامنيـة
يعلـن بدر بن �سعيد بن عبداللـه ال�صباحي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �آفـاق نـزوى للتجـارة -
ت�ضامنيـة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5114438وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
كر�شـــا  -واليـة نــزوى
�ص.ب  90 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 95483223 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة ن�سائم النقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ن�سائم النقية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1152201
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/24م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  635 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 92113966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة رياحني احلبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رياحني احلبل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5108640
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/24م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  635 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 92113966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خمي�س بن �أحمد بن خما�س العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة خمي�س بن �أحمد العامري وولده للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن �أحم ــد بن خما�س العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خميـ ــ�س بن �أحمـ ــد
العامري وولده للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 5034388وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �إزكــي  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  433 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 92590297 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع نربا�س �إزكي ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سليمان بن حممد احلارثي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع نربا�س
�إزكي ال�شاملة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1149876وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
النـــزار  -واليـة �إزكــي
�ص.ب  60 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 96413613 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن مبارك ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة جنوم امل�شرق العربي �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن مبارك ال�شعيلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جنوم امل�شرق العربي
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1081520وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 96383868 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رذاذ املعمورة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن مبارك ال�شعيلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رذاذ املعمورة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1136426وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 96383868 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن حمود العزري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع كازوارينا  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن حمود العزري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع كازوارينا  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1077551وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/2/6م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �إزكــي  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  29 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 99565892 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن جمعة بن عداي ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع عز املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن خلفان بن جمعة بن عداي ال�شيباين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع عز املتحدة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5141524وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/31م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة هيمـاء  -حمافـظة الو�سطى
�ص.ب  20 :ر.ب 711 :
هاتـف رقــم 99419121 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-322-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حمفوظ بن عبداللـه بن خلفان الرحبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة اجلبيليات للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمفوظ بن عبداللـه بن خلفان الرحبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اجلبيليات للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1349015وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �سمائـل  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99430522 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن علي ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ال�شعيلـي العامليـة �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�صر بن علي ال�شعيلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�شعيلـي العامليـة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1101348وفق ــا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ
2017/12/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 95082113 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن �أحمد بن �إبراهيم ال�شريقي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �شاهني بهالء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �أحمد بن �إبراهيم ال�شريقي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شاهني بهالء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1035172وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  114 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99347469 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن خليفة بن عزيز ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة االحتاد للخدمات العامة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن خليفــة بن عزيــز ال�شق�صـي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة االحت ــاد للخدم ــات
العامة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1025780وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة بهـالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99868833 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-324-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

نا�صر بن �سامل بن حاكم العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجماد املي�سر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سامل بن حاكم العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أجماد املي�سر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1053382وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  433 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 99322199 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ف�ضاء الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سامل بن حاكم العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ف�ضاء الداخلية للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1172298وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  433 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 99322199 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إ�سحاق بن مطر بن جمعة العمريي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة تالل البيل�سان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سحاق بن مطر بن جمعة العمريي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة تالل البيل�سان للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1042240وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99525776 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن حمود �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رحاب الغنتق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن عبداللـه بن حم ــود �أمبو�سعيدي أ�نـه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة رح ــاب الغنتــق
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5108470وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  608 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99746867 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حامد بن حممد بن حمد النبهاين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حامد وعي�سى النبهاين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حامد بن حممد بن حمد النبهاين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حامد وعي�سى النبهاين
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5028078وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة احلمـراء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99375810 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن �أحمد العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة فلج ال�صنديل للتجارة واملقاوالت
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن �أحمد العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فلج ال�صنديل للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5109574وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
العاقــل  -واليـة �إزكــي
هاتـف رقــم 99451825 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سيف بن مطر بن نا�صر العزيزي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ج�سر قاروت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن مطــر بن نا�صر العزيزي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ج�س ــر ق ــاروت للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5147492وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
قــاروت  -واليـة �إزكــي
هاتـف رقــم 99420913 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سعيد بن �سامل ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة عهد جمان الذهبي �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سعيد بن �سامل ال�شعيلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عهد جمان الذهبي
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1087699وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة احلمــراء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  190 :ر.ب 617 :
هاتـف رقــم 99649764 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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بدر بن علي بن نا�صر العبديل
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ح�صن منح للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن بدر بن علي بن نا�صر العبديل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ح�صن منح للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5098076وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة منــح  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  105 :ر.ب 619 :
هاتـف رقــم 99625658 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن حمد بن حمود اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الن�ساجون احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن حمد بن حمود اخلرو�صي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الن�ساجون احلديثة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1174491وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  25 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99339703 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن حارب بن حممد اخلمي�سي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة جبال مريخ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن حارب بن حممد اخلمي�سي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جبال مريخ للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5104599وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  193 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99224632 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن نا�صر املحروقي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة رمال بحر اخلليج �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن نا�صر املحروقي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رمال بحر اخلليج
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1087026وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99424560 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نا�صر بن م�صبح بن را�شد ال�صباري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة نا�صر بن م�صبح و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن م�صبح بن را�شد ال�صباري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نا�صر بن م�صبح
و�إخوانه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5036925
وفقــا التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 95891662 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن حمد ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد ال�شق�صي وعلي بن حمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمــد بن �سامل بن حمد ال�شق�صي �أنه يقوم بت�صفـية �شركـة حمد ال�شق�صي وعلي بن
حمــد للتجـارة واملقــاوالت  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرق ــم
 ، 5048796وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  67 :ر.ب 612 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-331-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

حممد بن �أحمد بن عبداللـه اليافعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمــال الت�صفـيــة
ل�شركـة عبداللـه وحممد �أبناء �أحمد عبداللـه اليافعي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �أحمد بن عبداللـه اليافعي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه وحممد
�أبناء �أحمد عبداللـه اليافعي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 5064368وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/8م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغنتــق  -واليـة نزوى
�ص.ب  131 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99377873 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
م�سلم بن نا�صر بن خنفور الدرعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة االمتيـاز الأهليـة �ش.م.م
يعلـن م�سلــم بن نا�صــر بن خنفــور الدرع ــي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة االمتيـ ــاز الأهليـ ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1107514وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �أدم  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  1345 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99211365 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جابر بن مو�سى بن علي العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبناء مو�سى العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن جابر بن مو�سى بن علي العبــري �أن ــه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبن ــاء مو�ســى العب ــري
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5115213وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
العاليــة  -واليـة نزوى
�ص.ب  430 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99336347 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمود بن �سعيد بن �سامل الو�ضاحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة نربا�س �ضنك للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمود بن �سعيد بن �سامل الو�ضاحي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نربا�س �ضنك للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1047762وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلرمـــاء  -واليـة �إزكــي
�ص.ب  523 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99248265 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يعقوب بن علي بن يعقوب الكمياين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة عبداحلميد ال�ساملي ويعقوب الكمياين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يعقوب بن علي بن يعقوب الكمياين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداحلميد ال�ساملي
ويعقوب الكمياين للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 5096618وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  27 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 97404824 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أ�شرف بن عي�سى بن �سمران �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رماح الداخلية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أ�شرف بن عي�سى بن �سمران �أمبو�سعيــدي �أنـ ــه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رم ــاح الداخلي ــة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 5133297
وفق ــا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفـ ــي وحـ ــده حق متثيل ال�شركـ ــة فـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  130 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99212930 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن علي بن نا�صر ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الب�شر املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن نا�صر ال�صبحي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الب�شر املتكاملة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1187093وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/24م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نـزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99215293 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
را�شد بن عبدالـلـه بن را�شد ال�شايعي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة اللجالن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن عبدالـلـه بن را�شد ال�شايعي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اللجالن للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1053560وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  1318 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 92164377 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن نا�صر بن �سعيد الأغربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة امليدالية املا�سية  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن نا�صر بن �سعيد الأغربي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة امليدالية املا�سية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1164923وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/31م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
البـــالد  -واليـة منـــح
�ص.ب  144 :ر.ب 619 :
هاتـف رقــم 99848505 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خليفة بن خلفان بن علي املحرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليفة بن خلفان وحمد بن عو�ض  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن خلفان بن علي املحرمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خليفة بن خلفان وحمد بن
عو�ض  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5045690وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 98501169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جمال بن عبداللـه بن نا�صر الكندي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ثمار تنوف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن جمال بن عبداللـه بن نا�صر الكندي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ثمار تنوف للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5128480وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
تنــوف  -واليـة نــزوى
�ص.ب  106 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99428006 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن �سليمان بن نا�صر العامري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة قمم �إزكي الراقية  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سليمان بن نا�صر العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة قمم �إزكي الراقية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1138918وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة منــح  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  111 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 92279789 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن مرزوق ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أبو �آالء الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن مرزوق ال�شكيلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبو �آالء الوطنية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1164302وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
كر�شـــاء  -واليـة نــزوى
�ص.ب  739 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 95051697 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عيد بن �سالم بن �سامل الهنائي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني �سعال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عيد بن �سالم بن �سامل الهنائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ب�ساتني �سعال للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5110947وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�سعــال  -واليـة نــزوى
�ص.ب  338 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99731552 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن زهران ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة خريات بهالء  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن زهران ال�شق�صي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خريات بهالء -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5098912وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 97665580:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خ�صيب بن �سليم بن �سامل املعني
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أجماد العقري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خ�صيب بن �سليم بن �سامل املعني �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أجماد العقري للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5089514وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99368481 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن خلفان العربي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أحمد وحمد العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن خلفان العربي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أحمد وحمد العربي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5088836وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 97718170 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن خمي�س بن عبداللـه ال�صخبوري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة نبع الأما�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن خمي�س بن عبداللـه ال�صخبوري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نبع الأما�سي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1077405وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نـزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  236 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99451291 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعود بن بدر بن حمود الريامي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع دار احل�صن الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �سعــود بن بــدر بن حم ــود الريامــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاري ــع دار احل�ص ــن
الوطنية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1109233وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  858 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99550999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أثري الداخلية للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعــود بن بــدر بن حم ــود الريامــي أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة �أثري الداخلية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5146046وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  858 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99550999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادة للخدمات والنقل وت�أجري املعدات  -ت�ضامنية
يعلـن �سعــود بن بــدر بن حم ــود الريامــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة الرادة للخدمات والنقل
وت�أجري املعدات  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1051676
وفقا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثيل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  858 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99550999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قبطان اخلليج املتميزة �ش.م.م
يعلـن �سعــود بن بــدر بن حم ــود الريامــي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة قبطان اخلليج املتميزة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1155696وفقا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ 2018/2/19م  ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثيل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  858 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99550999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-342-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1236

بدر بن حمود بن �سامل الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلام الفر�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن حمود بن �سامل الريامي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة جلام الفر�س للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ، 5087325وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثيل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمـال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بهــالء  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  858 :ر.ب 612 :
هاتـف رقــم 99606931 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن خمي�س بن حممد ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات املحيلبة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن خمي�س بن حممد ال�صباحي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خريات املحيلبة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1007940وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/6م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
دار�س  -واليـة نــزوى
�ص.ب  512 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99334564 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن عي�سى بن عبداللـه العزري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة عبداللـه بن عامر العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عي�سى بن عبداللـه العزري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه بن عامر
العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 6036074وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2017/12/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة امل�ضيبي  -حمافـظة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم 92156463 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مطر بن الظبيب بن حمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الدقم املتميزة  -تو�صية
يعلـن مطر بن الظبيب بن حمد اجلنيبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الدقم املتميزة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1073393وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  56 :ر.ب 711 :
هاتـف رقــم 99419181 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صدام بن علي بن نا�صر ال�شريقي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة حدائق تنوف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صدام بن علي بن نا�صر ال�شريقي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حدائق تنوف للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5130050وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نـزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 97066893 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن مرزوق بن �سامل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة الأداء ال�سريع  -ت�ضامنية
يعلــن �سال ــم بن م ــرزوق بن �سال ــم ال�شكيل ــي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الأداء ال�سري ــع -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1203669وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
كر�شــاء  -واليـة نـزوى
هاتـف رقــم 99673234 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هالل بن علي بن عبداللـه الإ�سحاقي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�شائر الغنتق للتجارة والنقل  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن علي بن عبداللـه الإ�سحاقي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ب�شائر الغنتق للتجارة
والنقل  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5125650وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/22م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99231413 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن حمد بن عبداللـه ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أطل�س احليل للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن عبداللـه بن حمــد بن عبداللـه ال�شعيلي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة �أطلــ�س احليــل
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1118733وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
املعمــور  -واليـة بهــالء
هاتـف رقــم 97745532 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن جرب ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع خزائن نزوى الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن علي بن جرب ال�سليماين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع خزائــن ن ــزوى
الوطنية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1216653وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  209 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99200069 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�شيخة بنت و�ضاح بن حمود ال�صائغية
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الرتاج املتميزة  -ت�ضامنية
تعلـن �شيخة بنت و�ضاح بن حمود ال�صائغية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الرتاج
املتميزة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1147412وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
الفيقــني  -واليـة منــح
هاتـف رقــم 92555913 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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علي بن �سليمان بن علي الق�سيمي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع �سطوع الداخلية  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سليمان بن علي الق�سيمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة م�شاريع �سطوع الداخلية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1140062وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  257 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99869800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سهيل بن حممد بن �سهيل ال�صايغي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة م�شاريع ال�صائغي وال�سليماين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سهيل بن حممــد بن �سهيل ال�صايغي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريــع ال�صائغـ ــي
وال�سليماين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1028036وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
هاتـف رقــم 99435542 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن را�شد الغاوي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني �إزكي الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن علي بن �سعي ــد بن را�شــد الغــاوي �أن ــه يقـوم بت�صفـية �شركة ب�ساتني �إزكــي الذهبــية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1168036وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
النـــزار  -واليـة �إزكــي
�ص.ب  240 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 95584873 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن �سعيد بن نا�صر اجلامودي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية
ل�شركـة �سامل وعلي �أبناء �سعيد بن نا�صر اجلامودي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سعيد بن نا�صر اجلامودي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سامل وعلي �أبناء �سعيد بن
نا�صر اجلامودي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 5092132وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة نــزوى  -حمافـظة الداخليــة
�ص.ب  75 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 95433443 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نايف بن حميد بن جرب املعمري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة خط هجريمات للتجارة  -تو�صية
يعلـن نايف بن حميد بن جرب املعمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خط هجريمات للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7053215وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  408 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 92728883 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن خلفان الكلباين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �صخور العراقي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن خلفان الكلباين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �صخور العراقي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1079218وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـيــة �أم ــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  88 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 95065577 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمد بن �سرور بن حمد الغافري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع الغافري املتحدة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سرور بن حمد الغافري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع الغافري املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1047202وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 96001010 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة م�شاريع حمد بن �سرور �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سرور بن حمد الغافري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع حمد بن �سرور
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1090000وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 96001010 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة روابي اخلليج الذهبية �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سرور بن حمد الغافري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة روابي اخلليج الذهبية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1131462وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 96001010 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن مبارك البادي
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة ب�ساتني ينقل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن مبارك البادي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ب�ساتني ينقل للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7050348وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  205 :ر.ب 500 :
هاتـف رقــم 99462156 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه بن �سامل العدواين
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة �أ�ضواء �صحم املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن عبداللـه بن �سامل العدواين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أ�ضواء �صحم املتميزة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1037046وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  747 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 98277070 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
منذر بن نا�صر بن خمي�س الغافري
�إعــــــــــالن
عـن بـدء �أعـمال الت�صفـية ل�شركـة منابر عربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن منذر بن نا�صر بن خمي�س الغافري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة منابر عربي للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1128550وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  84 :ر.ب 515 :
هاتـف رقــم 92536604 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مطر بن �سعيد بن حممد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مطر بن �سعيد بن حممد العربي و�إخوانه  -ت�ضامنية
يعلـن مطر بن �سعيد بن حممد العربي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مطر بن �سعيد بن حممد
العربي و�إخوانه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 7007400
وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده حق متثيل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافــة الأمــور التي تتعلــق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
هاتـف رقــم 92890066 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن را�شد بن �سيف ال�شملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن را�شد ال�شملي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن را�شد بن �سيف ال�شملي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سيف بن را�شد ال�شملي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7068549وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  159 :ر.ب 515 :
هاتـف رقــم 99414470 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن �سليمان بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدائن الريان ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سليمان بن �سامل املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع مدائن الريان
ال�شاملة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1128680وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  327 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 99755859 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �أحمد بن �سيف املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز كهنات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �أحمد بن �سيف املعمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة كنوز كهنات للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1136848وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة عـربي  -حمافـظــة الظاهــرة
�ص.ب  400 :ر.ب 511 :
هاتـف رقــم 98514475 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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بطي بن مبارك بن �سليم اليعقوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري الظاهرة للتجارة  -تو�صية
يعلن بطي بن مبارك بن �سليم اليعقوبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة عبري الظاهرة للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـ ـ ــم  ، 8029989وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة الربميي  -حمافـظــة الربميي
�ص.ب  268 :ر.ب 512 :
هاتـف رقــم 92124600 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �سعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعـــــــــالن
عن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة اخلليج للخدمات املعرفية واملحاكاة �ش.م.م
يعلن مكتــب �سعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة واال�ست�شـ ــارات القانونية ب�صف ـتــه امل�صف ــي
ل�شركة اخلليج للخدمات املعرفية واملحاكاة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجـاري
بالرقم  ، 1043096عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقــا
لأحك ــام امل ــادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــــي
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م�سلم بن عقيل بن عبداخلالق
�إعـــــــــالن
عـن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أرزاق العقارية �ش.م.م
يعلن م�سلم بن عقيل بن عبداخلالق ب�صفــته امل�صفي ل�شركـة �أرزاق العقارية �ش.م.م  ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل التجـاري بالرقم  ، 1080349عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان
القانون ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحك ــام امل ــادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــــي
�إعـــــــــالن
عـن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة �أرزاق للتطوير �ش.م.م
يعلن م�سلــم بن عقيــل بن عبــداخلال ــق ب�صف ـتــه امل�صفي ل�شركـ ــة �أرزاق للتطوير �ش.م.م ,
وامل�سجلة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل التج ــاري بالرقـ ــم  ، 1161762ع ــن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحك ــام امل ــادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــــي
علــي زيــن العابديــن
�إعـــــــــالن
عـن انتهـاء �أعمال الت�صفية ل�شركة خان�صاحب للهند�سة املدنية �ش.م.م
يعلن علــي زيــن العابديــن ب�صفــته امل�صفي ل�شركـة خان�صاحب للهند�سة املدنية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل التج ــاري بالرقم  ، 1100367عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحك ــام امل ــادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــــي
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