
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1235(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                       وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز الدرا�سات الدولية �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حرير للخدمات الطبية �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد احلارثي للتجارة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الإيوان العربية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعـالن عــن بــدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة مر�سى اخلليج الذهبي �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز ال�سمو للتقنية �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفار�سي وال�سيابي للتجارة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ساحلي والنعيمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 30 جمادى الثانيـــة 1439هـ                                          املـوافـــــق 18 مـــــــــار�ص 2018م
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رقم 

ال�صفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عادل البلو�ضي و�ضريكه للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأنوار البطحاء الوطنية للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة درع امل�ضنعة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة وم العاملية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اليحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة االأيادي اجلوهرية للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضعدية للورود الوردية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ريف الغروة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضامية �ش.م.م .

اإعالن عـــن بـــدء اأعمال الت�ضفيــة ل�ضركة �ضــوت العـرب لالأ�ضرطـــة ال�ضمعية واملرئيــة -

ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأمواج اخلري احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضماء ال�ضويق الرائدة للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة كثبان ال�ضويق املتحدة �ش.م.م .

اإعـــالن عـن بـدء اأعمـال الت�ضفية ل�ضركـة حميد بن �ضلمان بن عبيد العلوي واأوالده

للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضليمان و�ضعيد اأبناء مناخر للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع الو�ضيف املتكاملة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الهندا�ضي والنعيمي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبو عبداللـه اخلرو�ضي للتجارة - تو�ضية .

اإعـــالن عــن بــدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركــة اأحمد و�ضيف املعويل للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة خمي�ش ومبارك اأبناء �ضامل املخيني للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضهل حطني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الفجر البا�ضم احلديثة للتجارة - ت�ضامنية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سموخ العالية الوطنية للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نادي املدينة ال�سحي - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سم�ص املعاول امل�سرقة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طالئع الفلوجة للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عــن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درة الباطنة املميزة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأمل ال�ساطع للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو اأ�سامة بيت �سليم للتجارة .

اإعـــالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة نائف بن عيد بيت �سليم و�سركاه للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيــد للخراطــة وت�سليح املركبات .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيــد خلدمات الطرق .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيد لغ�سيل املركبات .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلميدي للم�ساريع املتحدة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن ر�سام للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البيدق الذهبي للتجارة واملقاولت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو زكري احلديثة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النفتاح التجاري  .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دار الرقــة للخياطة والتطريز والأزياء .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرفاء للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبواب اآ�سيــا للتجــارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن ال�سيخ العفيف للتجارة واملقاولت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املتحدة لتقدير اخل�سائر �ص.م.م .

اإعــــالن عــن بـــدء اأعمــال الت�سفيـــة ل�سركـــة علي ال�سحري و�سريكه للتجارة .

اإعـــالن عــن بدء اأعمــال الت�سفية ل�سركــة اأنوار املعتزة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار عيون للتجارة .

رقم 

ال�سفحة
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رقم 

ال�صفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ناقالت للم�شاريع واخلدمات ال�شاملة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الر�شيد لقطع غيار املعدات .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الزاوية الف�شية للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عـــن بدء اأعمال الت�شفيــة ل�شركــة الزيـــدي للتجـــارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حامد الكثريي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة التداول للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش و�شريكه 

للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهول االأفرا�ش للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رمال احلجر ال�شرقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الغوي�شة للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العمارة الفنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الب�شاط امللكي �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع العفة املتحدة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأعايل البحار ال�شبعة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كيت للتجارة والت�شويق �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شدير للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اليقظـان الدوليـة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة النجم الف�شي الوطنية �ش.م.م .

اإعــــالن عـــن بــدء اأعمـــال الت�شفيــة ل�شركــــة االأك�شجني الرائدة �ش.م.م  .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الدليل التقني �ش.م.م .

الهند�شية -  الت�شفية ل�شركة مكتب غريب و�شركاه لال�شت�شارات  اأعمال  اإعـالن عن بدء 

ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بهجة الظاهرة املتحدة �ش.م.م .

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131



رقم 

ال�سفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع فيافـي رميا للتجــارة - تو�سيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اآثار الو�سطى - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سنع عمان مل�سحوق وزيـــت ال�سمـــك �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأزهار جمان الوطنية �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــــة الب�ســـرى الذهبيـــة للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة م�ساريع الإ�سماعيلي املا�سية - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سعد وحمد الريامي للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سحراء الغربية احلديثة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سيـف بــن حارب بن عامر الدرعي واأولده - 

ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املحرتف للخدمات الهند�سية احلديثة - تو�سية .

اإعـالن عن بــدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركة اأرياف الرحاب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طريق التقدم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سواحي املدرة للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فجر �سيجاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درة ال�سرق الأو�سط للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلـــارثي والرحبـــي �ص.م.م .

اإعـــالن عــن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الرت�سي�ص احلديثـة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نا�سر بن علي بن اأحمد املحروقي واإخوانه - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن �سليمان بن �سعيد ال�سبحي و�سريكه

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممود و�سعداللـه اأبناء اإبراهيـــم بـــن نا�ســر 

النبهاين - ت�سامنية .
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رقم 

ال�صفحة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع املنريي ال�ضاملة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإبراهيم بن نا�ضر بن حممد النبهانـي واأوالده

للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأريــــج منـــح الوطنيـــة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حميد �ضبيع وعـــزان علي ال�ضيابي - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة وادي الهزمي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأدم املتحـدة للمنتوجات االأ�ضمنتية - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بوادي البادية للتجارة - ت�ضامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة بوادي اأدم للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأحمد وحممود اأبناء الوهيبي للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضعيد بن عبداللـه واأحمد بن �ضعيد العربي

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة القنــة للتجــارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ال�ضهباء للتوريدات الطبية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة برج الرحبة للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأبو حافظ للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإزكي لل�ضناعات احلديثة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة علي بن عمران املنذري و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة مرتفعات الوهجان �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حمد بن �ضعود اأمبو�ضعيدي وولده للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة حممـد بن �ضيـف بن اأحمد املحروقـي وولده

للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اخل�ضيفي للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سواء البحر املتو�سط - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سرية خلدمات النقل �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سنوبر العاملية - ت�سامنية .

اإعـــالن عن بدء اأعمـال الت�سفيــة ل�سركــة �سامل بن م�سعود بن عبداللـه ال�سليماين

 و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـــة حرير اجلبل للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سالم بن ظاهر و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الومي�ص الف�سي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي �سيجاء للتجارة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمـال الت�سفية ل�سركة خريات احلليو للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد الفرقاين وهالل النعماين للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سالم بن عدمي ال�سائغي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال �سرور املتحدة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الذهب الأ�سود املتحدة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الإتقان الفولذية �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مدر�سة احلمراء لتحفيظ القراآن - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ظالل الفيحاء للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نور ال�سياء ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املدينة اخلليجية املميزة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة غيـــداء الباطنـــة للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبري ال�سويحرة للتجارة - تو�سية .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعيد وحمدان اأبناء اأحمد الفار�سي للتجارة

واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي و�سريكه

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعيد بن �سامل بن علي الرواحي و�سريكه

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حمدان بن علي بن ح�سن الفزاري و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زهور اآ�سيا للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة غدير �سحار للتجارة واملقاوالت - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الريادة املتحدة للتجارة واملقاوالت .

اإعـــــالن عــــن بــــدء اأعمــــال الت�سفيــــة ل�سركـــة ق�سي بن اأحمد حممد عيديد واأوالده 

للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز تنمية املهارات الذهنية �ش.م.م .

اإعـــــالن عــن بدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة املطايا للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سجايــا اجلنـــوب ال�ساملة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار اخلري ال�ساملة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهيـــل بن م�سلم بن اأحمد احلمر و�سريكه للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سائـــر اجلنـــوب املتحدة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االأمـــني للتجــارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عبدالرحيم اأحمد �سامل امل�سهلي و�سركاه للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سديد للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جداد وال�سحري للنقل واخلدمات .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سناعـــــات الرتاثية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دروب الباديــــة للتجارة واملقاوالت .
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دليل اخلري للتجارة واملقاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مناحـــل ظـــفار الوطنيـــة للتجارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شاللة لبيع االأدوات البال�شتيكية والورقية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القرار االأول للتجارة واملقـــاوالت .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة امل�شوؤولية االجتماعية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شهب للياقة البدنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الدولية خلدمات حقول النفط .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة غــازي وهـــالل للتجــارة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اإبراهيم حممد وحميد العامري للتجارة - 

ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شماء جمان للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعيد واإبراهيم العامري للتجارة - ت�شامنيـة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خمبز برزمان �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حمد �شعيد النعمانـي واإبراهيم حممد

العامري - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأر�ش التوفيـــر �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اإعمار الربميي للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طالئع خور ال�شيابي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهـــول ال�شويـــح للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شماء بندر للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اأرياف جعالن املتحدة للتجارة - ت�شامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فنار �شياع للتجارة - ت�شامنية .
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اإعـــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سابيح ال�سرق للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعــــالن عن بــدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اأ�سوار جعالن العاملية للتجارة - ت�سامنية .

اإعـــالن عــن بــدء اأعمــال الت�سفيـة ل�سركة قبـــ�ص ال�سريـــة للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فلج كبدا للتجــارة واملقـــاولت - ت�سامنيـــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن اأحمد بن �سالح ال�سبلي و�سريكه

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النجم الأخ�سر للهند�سة واملقاولت �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خلف حافـظ وحممد نا�سر العربي - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ح�سن �ساذان للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال �ساي للتجارة �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بيت ال�سرف للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سائـــر امل�سنعـــة للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بادية الأندل�ص املتحدة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنهار اخلري الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النبالء الوطنية - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املك�ساح للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املباركات للت�سوق �ص.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبراج احل�سن الذهبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جود املحافظة للتجارة - ت�سامنيــة .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبناء �سامل اليحيائي للتجارة �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة عبداللـه بن را�سد بن حارب الغيثي وولده

للتجارة - تو�سية .
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اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة العز الذهبية للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة جمعة بن �ضعيد بـن علــي الزيـــدي و�ضريكــه

للتجــارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اخلان ال�ضمالية للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة ب�ضمة التوا�ضل للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة بادية ال�ضام للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة علي بن عبداللـه بن �ضعيد الغيثي و�ضريكه

للتجارة - تو�ضية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اأحمد بن علي النعيمـــي و�ضريكـــه للتجــارة

واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة واحة النوخـــذة للتجــارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة رموز م�ضقط احلديثة للتجارة واملقاوالت -

ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة ب�ضاتــني الوقبــة للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اجلبل ال�ضاطع للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عجائب الربميي احلديثة للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة مطعم ومقهى الريف - تو�ضية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة الركن الغربي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة �ضاطئ د�ص للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة منور م�ضندم للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة جبل العامد للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة ج�ضور عربي للتجارة واملقاوالت - تو�ضيـة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة جرنا�ص خدل �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة قوافـــل املحيـــول للتجارة - ت�ضامنية .
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اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة مرتفعات العروبة للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة حارة الفراج للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة بو هاجر الدولية للتجارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة هامات م�ضقط العاملية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة الع�ضرية لالأدوات املكتبية والقرطا�ضية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة الع�ضرية للخدمات ال�ضياحية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة عبداللـه ال�ضحي وحممد الكمزاري للتجارة -

ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة منازل دبا للمقاوالت - ت�ضامنيـة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركـة مدائن العهود الوطنية للتجارة واملقاوالت -

ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة جنائن عـــز للتجـــارة - ت�ضامنيــة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة رونــق نخــل للتجارة - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأحمد بن م�ضعود حماد تبوك و�ضريكه للتجارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة دواجـــن �ضحنــــوت �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة احل�ضــــاد لالأعـــــالف �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اال�ضتق�ضاء العميق املتحدة �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة حجيف للخياطة والتطريز - ت�ضامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة غ�ضـون اجلبـل للتجـارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اخلطـــوة الرابحـــة للتجـــــارة واملقاوالت .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اإعمـار �ضرفيـت للتجـارة واملقـاوالت .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اأبراج ال�ضهباء احلديثـة للتجـارة �ص.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة احل�ضري والعوفـي للتجـارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة اأبـو نـائــل للتجـارة .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة جوهرة اأتني للتجارة واملقــاوالت .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركــة �ضباب احلارة ال�ضاملة .
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اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اأفكــــار لتقنيــــة املعلومات �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة الطني للتعمري �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اأنبار النفطية �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة م�شاريع اأبو الأكثم الرواحي �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة م�شاريع فهد �شعود و�شريكه - تو�شية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة فهد بن �شعود وابنته للتجارة - تو�شية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة م�شاريع الرحيق املختــوم للتجارة - تو�شية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة م�شاريع الفدك العاملية �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة خمي�ش احل�شار واأولده �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة خطـوط النـور�ش للتجـارة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة �شماء اإبراء املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة منر ال�شرقية للم�شاريع احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة احلد احلاد للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة الكون خلدمات احلا�شب الآيل والهواتف

النقالة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة م�شاريع اأبـو حممـد املتميـزة - تو�شية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة جومت جرنل و�شركـــاه للتجـــارة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة �شهول اخلليج الذهبية - تو�شية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة م�شاريع احلائمة احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اللوؤلوؤة الزرقاء احلديثة للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة املرا�شــم الراقيـــة - ت�شامنية .

اإعـالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة عبـدالـله بــن م�شلـــم اخل�شـــوري و�شريكـــه - 

ت�شامنية .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1235) 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’

70438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùcGh ájòMCGh ¢ùHÓe

 �.�.¢T IQÉéà�d …ôé²G áæ«ãH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 481 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2011/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

78964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �ƒ�Mh  øjó©àdG  äGó©eh  ä’BG  OóY  ÒLCÉJ  ,  RÉ¨dGh  §ØædG  êGôîà°SÉH  á�°üàŸG  äÉeóÿG

. §ØædG

 �.�.¢T ájóæ�Jƒµ°ùdGh ájóæµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   1 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

86360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùcG , á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe êÉ«µe

 �.�.¢T §�°ùe á£�f : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 95513913 : ºbQ �JÉg 112 : Ü.Q 324 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/3/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

90005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ª«�©J á°SQóe

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG Ö«°ùdG á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , Ö«°ùdG , ¢VƒÿG  111 : Ü.Q 2630 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   2 3/15/18   7:52 AM

-18-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

93843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóN , ‹B’G Ö°SÉ²G èeGôHh áª¶fCG äÉeóN , á«còdG �JGƒ¡dGh ‹B’G Ö°SÉ²G äÉeóN

. á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ²G

 á«ªbôdG �ƒ�ë�d ájô�Ñ©dG áªb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,  íæe , 92777978 : ºbQ �JÉg ,  619 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

94634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¢†«ÑdG OGÒà°SG

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG á�gÉÑŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢VƒÿG 132 : Ü.Q 755 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/4/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   3 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 IQOÉædG è«�ÿG IDƒdDƒd ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 841 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

99756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG �«¶æJ

 �.�.¢T áaÉ¶ædG äÉeóÿ RƒeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   4 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG �«¶æJ

 

 á«æeÉ°†J - »bGôdG �«£dG äÉ°ùŸ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

99947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ``JÉÑædGh Qƒ``gõdG IQÉŒ , õ```HÉîŸG äÉéàæeh äÉ```jƒ�²G IQÉ``Œ , ÉjGó¡dGh äÉ```«°†ØdG ™``«H

.  á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG

 IóëàŸG OQƒdG ¢ùªg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   5 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. í°ùŸG AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

 �.�.¢T ±É°ûµà°S’Gh á«ªæà�d è«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 IQÉéà�d �GõM âæH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 616 : Ü.Q 392 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   6 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ�ŸG äÉeóN

 ájõfhÈdG á«ŸÉ©dG áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 619 :  Ü.Q 140: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �°ù©dG ™«H IQÉŒ

 � � ¢T á�eÉµàŸG �jÓ¡dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉjQÉ£ÑdG áfÉ«°Uh äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG

 � � ¢T äGQÉ«°ù�d á«æWƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

102015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ƒ«æŸC’Gh IOGó²Gh IQÉéàdG OóYh á«fó©ŸG äGhOôÿG IQÉŒ

 � � ¢T á«Ä«ÑdG äÉeóî�d RƒeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   8 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

102016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ájõ�aÓdG IOôÿGh äÉjÉØædG á÷É©eh õ«¡Œ

 á«Ä«ÑdG äÉeóî�d IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ôjƒ°üàdG �eÉYh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCGh äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 IóëàŸG …ôª©ŸG ôeÉY øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉØWC’G �RGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 ÊGhÈdG GQƒf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G �«²G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/6/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. É«dBG OÉé°ùdG �«°ùZ

 �.�.¢T ¬àµjô°Th ÊÉ¡ÑædG ÊÉK �«°S ¿GõY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , 92844428 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 �.�.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG ójhõJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3532 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. (õY  É«e) Üô°ûdG  É«e

 IQÉéà�d áãjó²G �FGóÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ´QGƒ°ûdG �«¶æJh áeÉª�dG ™ªL äÉeóN

 É«dƒ«a á«æWƒdG RƒeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �«¶æàdGh áeÉª�dG ™ªL äÉeóN

 á«Ä«ÑdG äÉeóî�d IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. áaÉæch á«HôY äÉjƒ�M ™«æ°üJ

 IóëàŸG »�°ùjO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 83 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. ( ¢ùHÓe •É«N) á°ûªbC’G �«°üØJh ™«H

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉàªŸG »Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2431: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæeh á°ûªbCG

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉàªŸG »Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2431: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæeh áª°ûbCG

 

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉàªŸG »Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2431: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109180 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓe •É«N

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉàªŸG »Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2431 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæeh á°ûªbCG

 

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª�d RÉàªŸG »Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2431 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. QƒµjódG �ÉªYCG ò«ØæJ

 áãjó²G ÊÉMhódG �QÉÑe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 99002064 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 IQÉéà�d Qƒ°U ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 411 : Ü.Q  828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112277 : 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 IQÉéà�d áÑîædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2031 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 � � ¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d óFÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG �«°ùZ

 � � ¢T ™jô°ùdG �«°ù¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 517 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113230 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

.  äÉ«°†ØdGh äGôgƒéŸG

 …ôé²G áªMQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 804 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe

 QÉªãà°SÓd á©��dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 ó÷G óYGƒ°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«Hh ¿ƒHÉ°üdG ™æ°U

 �.�.¢T ô°†NC’G �Ñ÷G iò°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »c

 ô°TƒH ÜÉMQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S  ,  116 : Ü.Q  828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 á�eÉ°ûdG è«�ÿG ô°üb á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

 IQÉéà�d …ôeÉ©dG ¢æe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 615 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 , »gÉ�ŸG , ¬JÉéàæeh õÑÿG ™«Hh �jƒ°ùJh áYÉæ°U , á«fÉª©dG iƒ�²G ™«Hh �jƒ°ùJh áYÉæ°U

 . É¡�jƒ°ùJh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

 áãjó²G �ÉªYCÓd áª«�dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdG èjhôJh ôØ°ùdG ä’Éch

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG �«°ù¨ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 322 : Ü.Q 701 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G Öàµe

 �.�.¢T áaÉ¨dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 137 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äGQGƒ°ù°ùc’G ™«H , �ÉØWC’G ¢ùHÓe ™«H , á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà�d á«dÉ©dG QÉ¡fCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG �ª©dG §«°ûæJh ¬«LƒJh IQGOEG

  �.�.¢T �ƒ«æŸC’G Ö°üd ¿ÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S  , §�°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , á«Hƒæ÷G áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 

 IQÉéà�d ájôµ°ùŸG ô°UÉf á°ûFÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 :  Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ùdG IQÉŒ

 � � ¢T IQÉéà�d á«æWƒdG ¢SÉeôg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 1036 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªéàdGh ô©°ûdG �«Ø°üJ

 �«ªéà�d ™«HôdG á°TGôa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

.  IóFGQ á«FÉeh ájó�H äÉeóN

  É«ŸG OQGƒeh á«ª«�bE’G äÉjó�ÑdG IQGRh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 323 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉæé©ŸG , ôFÉ£ØdG , äÉjƒ�²G  ,iƒ�²G áYÉæ°U

 áãjó²G �ÉªYCÓd áª«�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   26 3/15/18   7:52 AM

-42-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

 áãjó²G �ÉªYCÓd áª«�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õÑfl

 áãjó²G �ÉªYCÓd áª«�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   27 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ìƒHòŸG êÉLódG ™«H

 á�eÉµàŸG Qƒ°U ™FÓW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

 á«æeÉ°†J - ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ±ô©dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 516 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   28 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«Hh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  IQÉéà�d »°Tƒ�ÑdG ó«©°S øH »�Y øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG �ÉªYC’Gh �ƒæÑdG �ÉªYCG

 �.´.�.¢T ÊÉª©dG á«ªæàdG �æH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ , 112 :  Ü.Q  3077 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   29 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 á«æeÉ°†J - IQÉéà�d Iôjõ÷G òØæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²Gh äGô°ùµŸG ™«H

 á«æeÉ°†J - IQÉéà�d Iôjõ÷G òØæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   30 3/15/18   7:52 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115962 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ õcôe

 � ´ � ¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG ihõf ¥QGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116056 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

.  IOÉ«©dG

 � � ¢T ¿GƒLQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 96608883 : ºbQ �JÉg , 111 : Ü.Q 1266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   31 3/15/18   7:52 AM

-47-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ( ôaÉXCGh ¢TƒeQ) �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 ôgƒ÷G áfGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°S á�°ù¨e

  

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …ó°TGôª²G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 318 : Ü.Q 180 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alama63.indd   32 3/15/18   7:52 AM

-48-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�eh ºYÉ£e

  

  IQÉéà�d á�eÉ°ûdG óéŸG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 325 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. IôLDƒŸG hCG ácƒ�ªŸG äÉµ�àªŸG »`a ájQÉ�©dG á£°ûfC’ÉH á°UÉN iôNCG á£°ûfCG , ájQÉ�©dG á£°ûfC’G

 

   �.´.�.¢T QÉªãà°SÓd Òª©J ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,115 : Ü.Q 230 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   1 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒ , á«FÉ°ùædG ÒZh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

 

  IQÉéà�d õ«ªàŸG ôgGõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,130 : Ü.Q 1018 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch ÖJÉµe

 

   IQÉéà�d ™eÉ÷G IQÉM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   2 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ¢SÓL È«`ØdG äÉéàæe áYÉæ°U

  

  �.�.¢T IóëàŸG áKGó²G ô°üY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 233 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. äÉ«°SÉWô�dG IQÉŒ

  

   á«°†ØdG óéŸG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 619 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   3 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101962 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. �«°Th äÉjÉÑY �«°üØJh áWÉ«N

  

   ºYGƒf äÉjÉÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105117 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e

  

  �.�.¢T ájQÉéàdG �ÉªYCÓd ôLÉg ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 1716 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   4 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�eh º©£e

  

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …Qƒ¡÷G óªM ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/1/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

108011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. áª¶fCGh á›ôH äGhOCG

  

   �.�.¢T á«fÉª©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,114 : Ü.Q 917 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   5 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«còdG áª¶fC’G

  

   �.�.¢T á«fÉª©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 917 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG áYÉæ°Uh ájôµ°ùdG äÉjƒ�²Gh õHÉîŸG äÉéàæe IQÉŒ

  

�.�.¢T á«�gC’G §�°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG  , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   6 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109345 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. iƒ�²G

 

  IQÉéà�d á«�NGódG äƒbÉj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

  

  �.�.¢T IQÉéà�d á«ÑgòdG ¥QGƒ£dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3526 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   7 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

  

  �.�.¢T IQÉéà�d á«ÑgòdG ¥QGƒ£dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3526 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ábÉ£Hh á«°üî°ûdG …hôµdGh »æeõdG Ëƒ�àdGh äÉ�°ü�ŸGh äÉfÓYE’G áYÉÑW

 

  �.�.¢T IQÉéà�d á«còdG �É«LC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1508 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   8 3/15/18   7:27 AM
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(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸGh äÉjÉÑ©dG º«ª°üJ

 

   IQÉéà�d IÒeC’G ƒª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

  

   �.�.¢T á«dhódG ájQÉéàdG áeÓ©dG ó«ªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 594 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   9 3/15/18   7:27 AM

-57-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG �«°ùZ

 

  �.�.¢T á«dhódG ájQÉéàdG áeÓ©dG ó«ªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 594 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. ¬JÉ�à°ûeh QƒîÑdG êÉàfEG

 

  IQÉéà�d »Hô©dG ¥ô°ûdG É«°SÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   10 3/15/18   7:27 AM

-58-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

�HGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QÉ£©dGh

 

  �.�.¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d åjó²G …OGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1579 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™«H

  

   QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d IóëàŸG IóªYC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   11 3/15/18   7:27 AM

-59-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’G

  ájQÉéàdG �ÉªYCÓd AGôØ°üdG á°TGôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q 621 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

  IQÉéà�d ÊÉÑ�µdG »�Y óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 452 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   12 3/15/18   7:27 AM

-60-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114611 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. (�«°ùæJ õcôe) ‹É©dG º«�©àdG äÉeóN

 

   �.�.¢T º«�©àdG äÉeóÿ »�«µ°ûdG �OÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 423 : Ü.Q 28 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 

  �ÉªYCÓd »ÑgòdG §�°ùe Qƒfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 69 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   13 3/15/18   7:27 AM

-61-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115488 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. IÉeÉëŸG Öàµe

 

  (IÉeÉëª�d á«fóe ácô°T) IÉeÉëª�d »°ùjôdG ó«©°S.O h ¿ÉMô°S.O : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 422 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

 

   QÉëÑdG AGQh ÉŸ QÉàeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1783 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   14 3/15/18   7:27 AM

-62-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. çÉKC’G ™«Hh OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe

 

   �.�.¢T á«ŸÉ©dG �RÉæŸG áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 1049 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG ™«H

 

  §�°ùe á«dó«°U äÓfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe 100 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   15 3/15/18   7:27 AM

-63-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG ™«Ñd á«dó«°U

 

  §�°ùe á«dó«°U äÓfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe 100 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑW äGô°†ëà°ùe ™«Ñd á«dó«°U

 

  §�°ùe á«dó«°U äÓfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe 100 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   16 3/15/18   7:27 AM

-64-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ( á«bóæØdG ) á°ThôØŸG ��°ûdG

 

 �.�.¢T á«bóæØdG ��°û�d ôaÉ°ùŸG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôHh áfÉ«°U

 

  ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d RÉ«f øHG ¢°Sƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   17 3/15/18   7:27 AM

-65-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG �ÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dG , ¢VQC’G Iƒ°ùch §FÉ²G ¥Qh

 

   �.�.¢T ¬µjô°Th »æYÉ£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ô°TƒH , 33 ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ™ª›

 

   IQÉéà�d »Ñ«°†ŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 432 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 49.indd   18 3/15/18   7:27 AM

-66-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ájòMC’Gh ÖFÉ�²Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á°ü�îŸG IOƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ájó�Lh á«�«ªŒ IOÉ«Y

  

   �.�.¢T á«ŸÉ©dG AÉª«àdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 485 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   19 3/15/18   7:27 AM

-67-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

  

   Iõ«ªàŸG ó©°SCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG Iõ¡LC’Gh äÉ«fhÎµdE’G Iõ¡LCG ôjó°üJh OGÒà°SG

 

   �.�.¢T á�eÉµàŸG �ÉªYCÓd �ÓWC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   20 3/15/18   7:27 AM

-68-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. IOÉ«Y

  

   IQÉéà�d �GõN ø°üM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 261 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

116484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �É°ùLC’G �Éªc õcGôe �ª°ûJ á«fóÑdG ábÉ«�dG õcGôe

 

  �.�.¢T IQÉéà�d á«dÉãŸG ôWGƒÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 49.indd   21 3/15/18   7:27 AM

-69-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG ájófC’G , AÉ°ùæ�d �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«`Ø°üJ

 

  IQÉéà�d »MGhôdG �ÉeBGh �Éæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  ájô°ü©dG …ÈY áfGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/2/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   22 3/15/18   7:27 AM

-70-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ÉÑ°Sh ¿ƒdÉ°U

 

  á«JGƒ�dG »�Y óªfi ¢æe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114  : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b ™«H

 

  á«Hô©dG ôªY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 1150 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   23 3/15/18   7:27 AM

-71-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »Ñ£dG …RGôdG õcôe

  

   á«ŸÉ©dG óMGƒdGóÑY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 120 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�©dG �ÉªYCG

 

   IQÉéà�d Ahó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 1745 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 49.indd   24 3/15/18   7:27 AM

-72-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

          � � ¢T OÉ©HC’G »KÓãdG º«ª°üà�d QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi/ô°TƒH /á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

. QÉîØdGh ±õÿG

 

      ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …Qƒ¡÷G ô°UÉf øH ¬`�dóÑY øH �°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat  8.indd   1 3/15/18   7:29 AM
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112913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õÑfl

           � � ¢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

114603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ùdG IQÉŒ

 

    � � ¢T IQÉéà�d ¿GôØYõdGh �°ù©dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat  8.indd   2 3/15/18   7:29 AM
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115842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

       � � ¢T ™jQÉ°ûŸG ºYO ä’hÉ�e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ájôª²G 131 : Ü.Q 1608 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

116046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’hÉ�e

 

     � � ¢T QRÉàdG IGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 390: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat  8.indd   3 3/15/18   7:29 AM
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116615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

        IQÉéà�d AGôª²G  ìƒªW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

73868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H

 

     � � ¢T á«dhódG …ôë°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 215 : Ü.Q 181 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2012/4/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat  8.indd   4 3/15/18   7:29 AM
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115910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùŸGh #«bódG , á«YÉæ°üdG Iƒ¡$dG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡$dG
 , ôµ°ùdG ¢ùHO , !°ù©dG , äÉé"ãŸG , äÉjƒ"%Gh äÉæé©ŸG , õÑÿG , IQòdG ÜƒÑM øe áYƒæ°üŸG
 (!`````HGƒàdG) äÉ````°ü"°üdG , !````ÿG , (&OôÿG) IOô£°ùŸG , í```"ŸG , õ`ÑÿG ¥ƒ```ë°ùe , Iô```«ªÿG

. è"ãdG , äGQÉ¡ÑdG

 '"©"d ¥ƒWÉH ™æ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG , 31952 ÈÿG , 25 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : 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

116187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«`aÉ$ãdGh á«°VÉjôdG äÉeóÿG , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdG äÉeóN , º«"©àdG äÉeóN

&.(.¢T )æjódƒg Ró«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á`````jôëÑdG á```¡LGƒdG , &É`````«ÑdG á$£æe , ähô```«H hófƒe Ró``«c *``æÑe : ¿Gƒ```````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd , ähÒÑd

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

alamat13.indd   1 3/15/18   11:28 AM
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116245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 30 áÄØdG »`a
 , '©µdG +FÉØd iƒ"M , õÑÿG äÉàa , õÑÿG +FÉØd , !«Ñ‚õdG õÑN , õÑÿGh , âjƒµ°ùÑdG
 , (iƒ"M) !«eGôc , (É©£"d ô``cÉµ°S , '©µ"d !cCÓd á"HÉ$dG áæjõdG , '©µdG , '©µdG áæ«éY
 ™e hÉcÉµdG äÉ```Hhô°ûe , hÉcÉµdGh , Ö«"M ™e áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe , ’ƒcƒ°ûdGh , äÉbÉbôdG
 É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  hÉcÉc  äÉéàæe ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  Ö«"%G
 »àdG äÉHhô°ûŸG ,  Iƒ¡$"d á¡µæŸG OGƒŸG ,  Ö«"%G  ™e Iƒ¡$dG äÉHhô°ûe ,  Iƒ¡$dGh ,  hÉcÉµdG
 , ¿Éaƒ°T #FÉbQ , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG …òdG (É©£dG , áXƒÑdG , *"ëŸG '©µdG , Iƒ¡$dG É¡°SÉ°SCG
 , ájôµ°S äÉjƒ"M , äÉjƒ"%Gh , ôFÉ£°ûdG , )æjOƒÑdG iƒ"M , Gõà«ÑdG , ºë"dG ôFÉ£a , ôFÉ£ØdG
 á```jôµ°S ¢UGô```bCG , '```©µ"d ’ƒ```cƒ°ûdG øe á```Yƒæ°üŸG á```æjõdG , '©µ"d iƒ"M áæjR , iƒ"%Gh

 . áXƒÑdG , (äÉjƒ"M)

(.(.P äÉæé©ŸGh äÉjƒ"ë"d +jQƒd ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 2+3 º`````bQ !````fi , 1 *`````æÑe , AGó````¡°ûdG ´QÉ`````°T , 5 á```©£b , ¥ô````°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
â``jƒµdG , Ú```fGõ«e

2018/1/24 : 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

116246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ö«cÎdG äÉeóNh ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉæH

 (.(.¢T ä’hÉ$ª"d á«ŸÉ©dG ájóædƒ¡dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , ájQÉ$©dG IÒ°†%G áYQõe , 575 ºbQ QÉ$©dG , ôcƒY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : 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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116247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ö«cÎdG äÉeóNh ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉæH

 (.(.¢T ä’hÉ$ª"d á«ŸÉ©dG ájóædƒ¡dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd  , ájQÉ$©dG IÒ°†%G áYQõe , 575 ºbQ QÉ$©dG , ôcƒY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : 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

 

116600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 32 áÄØdG »`a

. ádhÉ£dG AÉe , ájRÉ¨dG ÒZ ,É«ŸG

 'fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 -Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ !«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/7 : 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

alamat13.indd   3 3/15/18   11:29 AM
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116716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á«MÓŸGh , á«ª"©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , !«ªëà"d á"HÉ$dG á«Hƒ°SÉ%G äÉ«›ÈdG äÉ$«Ñ£J
 , ¿Rƒ```dG äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdGh , á«FÉªæ«°ùdGh , »`````aGôZƒJƒØdG ô````jƒ°üà"dh , á```«MÉ°ùŸGh
 , º````«"©àdGh PÉ```$fE’G äGhOCGh Iõ```¡LCGh , (±Gô```°TE’G) á``ÑbGôŸGh , äGQÉ```°TE’G &É``°SQEGh , ¢SÉ```«$dG
 á````bÉ£dG »`a º```µëàdG hCG º«¶æàdG , ™«ªéàdG , !jƒëàdG , !«¨°ûàdG , !«°UƒJ äGó©eh Iõ¡LCG
 äÉfÉ«ÑdG äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UCÓd ï°ùædG hCG &É°SQE’G hCG , !«é°ùàdG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG
 §FÉ°Shh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , !«é°ùàdG ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨ŸG
 ä’BG  ,  ájó$ædG  ™£$dG  #jôW øY QGóJ »àdG  Iõ¡LC’G äÉ«dBG  ,  iôNC’G á«ªbôdG  !«é°ùàdG
 , Üƒ°SÉ%G äÉ«›ôH , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Ö«°SGƒMh äGó©e , áÑ°SÉ%G ä’B’G , ó$ædG !«é°ùJ

. #FGô%G AÉØWEG Iõ¡LCG

(Qƒ°T ±hCG) &.(.¢T ( 2 '«J ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , GóÑ©H , á«eRÉ%G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : 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

 

116814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 5 áÄØdG »`a

. ¿ÉWô°ùdG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

'fG QõjÉØH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10017 -Qƒjƒ«f , âjÎ°S 42 â°ùjG 235 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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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116815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 35 áÄØdG »`a
. &ÉªYCG IQGOEGh &ÉªYCG #«°ùæJh ¿ÓYE’ÉH á$"©àe äÉeóN Ëó$J

 âaÉ°û"j õ«éæ«àcCG õ"«Jƒg ÒL ÒÑæ«éjÉà°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 40 ¬°SGÎ°T ôfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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

116816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 39 áÄØdG »`a

 ò```«`ØæJh º``«¶æJ , ô``Ø°ùdG á```dÉch äÉeóN , Ú``«MÉ«°ùdG ø``jó°TôŸG äÉeóN , ¢UÉ``î°TC’G !$f
 äÉeóN , øjó°TôÃ áHƒë°üŸG ä’ƒ÷Gh äÓMôdGh ájôëÑdG äÓMôdGh äÓMôdG Ö«JôJh
 , äÓ£©dGh äÉYƒªéŸGh , &ÉªYC’G äÓMQ Ö«JôJh ò«`ØæJh º«¶æJ , øjôaÉ°ùª"d Ú$aGôŸG
 #```"©àj É````ª«`a äÉ```eƒ"©ŸG ô```«`aƒJ , äÓ```°UGƒŸG õéM , iôNC’G äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG QÉéÄà°SG

. ôØ°ùdÉH #"©àj Éª«`a íFÉ°üædG , ôØ°ùdGh !$ædÉH

âaÉ°û"j õ«éæ«àcCG õ"«Jƒg ÒL ÒÑæ«éjÉà°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 40 ¬°SGÎ°T ôfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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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116817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¬«¡«`aÎdGh á«`aÉ$ãdGh á«°VÉjôdG çGóMC’G º«¶æJh §«£îJ äÉeóN

âaÉ°û"j õ«éæ«àcCG õ"«Jƒg ÒL ÒÑæ«éjÉà°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 40 ¬°SGÎ°T ôfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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

116818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W
 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 43 áÄØdG »`a

 õéM ,  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  ,  ÜGô°ûdGh  (É©£dG  Ò`aƒJ ,  äÉ©éàæŸGh  ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG  äÉeóN
 ™«ªL Ò`aƒJ , IQƒcòŸG äÉeóÿÉH #"©àj Éª«`a íFÉ°üædGh äÉeƒ"©ŸG Ò`aƒJ , áeÉbEÓd øcÉeCG

. âfÎfE’G ÈYh á«fhÎµdE’G (ÓYE’G !FÉ°Sh &ÓN øe É°†jCG ,ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG

 âaÉ°û"j õ«éæ«àcCG õ"«Jƒg ÒL ÒÑæ«éjÉà°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 40 ¬°SGÎ°T ôfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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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-82-



(1235) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG !«é°ùJ Ö"W

 : äÉeóÿG/™"°ùdG !LCG øe 44 áÄØdG »`a
 ájÉYôdG , á«Ñ£dG äÉeóÿG , ¥OÉæØdG »`a Gójó–h , ÉjQ’ƒ°ùdGh ÉfhÉ°ùdGh QÉîÑdG äÉeÉªM

. &Éª÷Gh á«ë°üdG ájÉYôdG , á«Ñ£dG &Éª÷Gh á«ë°üdG

 âaÉ°û"j õ«éæ«àcCG õ"«Jƒg ÒL ÒÑæ«éjÉà°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äQƒØµfGôa 60528 , 40 ¬°SGÎ°T ôfƒ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : 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

alamat13.indd   7 3/15/18   11:29 AM
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�إعـــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )45( من ق�نون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 106177

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1184 فـي 2017/3/5م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ك�فيرتي� �سب�تي �سرتيت

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جب�ل حفيت الالمعة للتج�رة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 89 ر.ب : 324 الربميي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/4م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 23939

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنرت برايز هولدجنز ، اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة اجلميح لت�أجري ال�سي�رات

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعودية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 4177 ر.ب : 14212 الري��ص

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 61395

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1030 فـي 2013/10/13م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنرت برايز هولدجنز ، اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة اجلميح لت�أجري ال�سي�رات

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعودية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 4177 ر.ب : 14212 الري��ص

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1142625

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/1/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2012/51 فـي 2013/1/10م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنرت برايز هولدجنز ، اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة اجلميح لت�أجري ال�سي�رات

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعودية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 4177 ر.ب : 14212 الري��ص

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1146427

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/2/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2013/4 فـي 2013/2/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنرت برايز هولدجنز ، اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة اجلميح لت�أجري ال�سي�رات

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعودية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 4177 ر.ب : 14212 الري��ص

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 23939

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنتــر برايـــز هولدجنـــز ، اإنــك ) املرخـــــ�ص لـــه الأول : �سركـــة

                                                اجلميح لت�أجري ال�سي�رات (

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الوك�لت املتحدة لل�سفري�ت �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 61395

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1030 فـي 2013/10/13م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنتــر برايـــز هولدجنـــز ، اإنــك ) املرخـــــ�ص لـــه الأول : �سركـــة

                                                اجلميح لت�أجري ال�سي�رات (

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الوك�لت املتحدة لل�سفري�ت �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1142625

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/1/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2012/51 فـي 2013/1/10م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنتــر برايـــز هولدجنـــز ، اإنــك ) املرخـــــ�ص لـــه الأول : �سركـــة

                                                اجلميح لت�أجري ال�سي�رات (

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الوك�لت املتحدة لل�سفري�ت �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1146427

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/2/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2013/4 فـي 2013/2/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإنتــر برايـــز هولدجنـــز ، اإنــك ) املرخـــــ�ص لـــه الأول : �سركـــة

                                                اجلميح لت�أجري ال�سي�رات (

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الوك�لت املتحدة لل�سفري�ت �ص م م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 985 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 70390

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 971 فـي 2012/5/5م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�ذا هوتيلز)م�ركيتنج ( ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : منتجع �س�طئ ظف�ر �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2591 ر.ب : 211 �ساللة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/6م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/6م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 105983

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/4/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : الت�سنيم للم�س�ريع املحدودة �ص.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الت�سنيم ال�سرق الأو�سط �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 103 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/5م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/12م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 105983

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/4/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : الت�سنيم للم�س�ريع املحدودة �ص.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الت�سنيم للت�سنيع �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 103 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/5م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

رقـــم العالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 105983

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/4/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : الت�شنيم للم�شاريع املحدودة �ش.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الت�شنيم للمنتجات الأ�شمنتية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 103 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �شلطنة عمان

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/3/5م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/3/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )٧/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 6٧/2٠٠٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩335

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧1 فـي 2٠16/12/٤م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بيلرون هنجاري كيه اف تي - زوغ بران�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بيلرون انرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : غوتهاد�سرتا�سيه 2٠ ، �سي ات�ش - 63٠٤  زوغ ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩336

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٧

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧1 فـي 2٠16/12/٤م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بيلرون هنجاري كيه اف تي - زوغ بران�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بيلرون انرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : غوتهاد�سرتا�سيه 2٠ ، �سي ات�ش - 63٠٤  زوغ ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/٤م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩33٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧1 فـي 2٠16/12/٤م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بيلرون هنجاري كيه اف تي - زوغ بران�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بيلرون انرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : غوتهاد�سرتا�سيه 2٠ ، �سي ات�ش - 63٠٤  زوغ ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/٤م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩3٤٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٧

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧1 فـي 2٠16/12/٤م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بيلرون هنجاري كيه اف تي - زوغ بران�ش 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بيلرون انرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : غوتهاد�سرتا�سيه 2٠ ، �سي ات�ش - 63٠٤  زوغ ، �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/٤م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٩2٠٨

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠3/12/2٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧53 فـي 2٠٠3/1٠/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ات�ش ات�ش جي جلوبال ديزاينز ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : هرييتيج هوم غروب ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،  2٧265 �سي  ان   ، بوينت  هايج   ، درايف  اإي�ست�س�سرت   1٩25  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/2٤م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/٤م
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز الدرا�سات الدولية �ش.م.م

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة مركز الدرا�سات 

الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1136249 ، وفقــا لقرار 

حـــــق  وحـــده  وللم�سفـــي   ، 2018/1/2م  املــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  اأ�سحاب ح�س�ش 

متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726 

ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد  كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حرير للخدمات الطبية �ش.م.م

يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة حرير للخدمات 

الطبية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1066663 ، وفقــا لتفوي�ش 

حـــــق  وحـــده  وللم�سفـــي   ، 2018/1/9م  املــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  اأ�سحاب ح�س�ش 

متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - بناية جممع اليا�سمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتف رقم : 24482264- 97015555 - 97742953 - فاك�ش رقم : 24486450 

ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد  كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد احلارثي للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة حممد احلارثي 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1077512 ، وفقــا لتفوي�ش 

حـــــق  وحـــده  وللم�سفـــي   ، 2018/1/9م  املــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  ح�س�ش  اأ�سحاب 

متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - بناية جممع اليا�سمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتف رقم : 24482264- 97015555 - 96138640 - فاك�ش رقم : 24486450 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الإيوان العربية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة الإيوان العربية 

 ،  1003449 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لـدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

وفقــا لتفوي�ش اأ�سحاب ح�س�ش راأ�ش املال فـي اجتماعهم املــوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي 

وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - بناية جممع اليا�سمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتف رقم : 24482264- 97015555 - 97742953 - فاك�ش رقم : 24486450 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن دروي�ش بن �سالح الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مر�سى اخلليج الذهبي �ش.م.م

اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة مر�سى اخلليج  يعلــن حممــد بــن درويــ�ش بــن �سالــح الفار�سي 

الذهبي �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1089787 ، وفقــا لتفاق 

ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/1/1م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام 

الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 66 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99211010 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز ال�سمو للتقنية �ش.م.م

ال�سمو  مركز  �سركة  بت�سفية  يقــــوم  اأنـــه  الفار�سي  �سالــح  بــن  درويــ�ش  بــن  حممــد  يعلــن 

للتقنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1094331 ، وفقــا لتفاق 

ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/1/1م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام 

الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 66 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99211010 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفار�سي وال�سيابي للتجارة �ش.م.م

يعلــن حممــد بــن درويــ�ش بــن �سالــح الفار�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة الفار�سي وال�سيابي 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1144609 ، وفقــا لتفاق 

ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/1/1م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام 

الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 66 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99211010 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

فهد بن جا�سم بن حممد النعيمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ساحلي والنعيمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة ال�ساحلي والنعيمي  النعيمي  يعلــن فهد بن جا�سم بن حممد 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1029327 ،

2018/2/6م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي  وفقــا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 

اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

 اخل�سراء - ولية ال�سويق 

�ش.ب : 456 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99033422 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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عادل بن اإ�سحاق بن عثمان البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عادل البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن عادل بن اإ�سحاق بن عثمان البلو�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة عادل البلو�سي و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1763946 ،

وفقــا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي 

اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 172 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95889985 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار البطحاء الوطنية للتجارة - تو�سية

البطحاء   اأنوار  �سركة  بت�سفية  يقــــوم  اأنـــه  البلو�سي  عثمان  بن  اإ�سحاق  بن  عادل  يعلــن 

الوطنية للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1187563 ، 

وفقــا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي 

اأمـــام الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 172 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95889985 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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خمي�ش بن زايد بن خمي�ش ال�سلماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درع امل�سنعة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن خمي�ش بن زايد بن خمي�ش ال�سلماين اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة درع امل�سنعة للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقــــم 1105512 ، وفقــــا 

لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/1/25م ، وللم�سفـي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة 

اأمام الغــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

ولية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة 

هاتف رقم : 99509791 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سليمان بن حممد بن هالل الربيعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وم العاملية �ش.م.م

يعلــن �سليمان بن حممد بن هالل الربيعي اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة وم العاملية �ش.م.م ، 

وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1053944 ، وفقــا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 

2018/2/19م ، وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، وعلى 

اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمــال ال�سركـــة علـــى العنـــوان 

الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة  

�ش.ب : 476 ر.ب : 322

هاتف رقم : 92028534 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اليحمد للتجارة واملقاولت �ش.م.م

اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة اليحمد للتجارة  يعلــن عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�سي 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1021420 ، وفقــا لتفاق 

ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام 

الغـــيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب : 29 ر.ب : 317

هاتف رقم : 99427743 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خلفان بن �سامل بن عي�سى ال�سق�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأيادي اجلوهرية للتجارة - ت�سامنية

اأنـــه يقــــوم بت�سفية �سركة الأيادي اجلوهرية  يعلــن خلفان بن �سامل بن عي�سى ال�سق�سي 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانــــة ال�سـجــــل الـتجاري بالرقـــم 1005425 ، وفقــا 

لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة 

اأمـام الغيـر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب : 400 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99433377 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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خالد بن عبداللـه بن حميد ال�سدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سعدية للورود الوردية �ش.م.م

يعلن خالد بن عبداللـه بن حميد ال�سدي اأنـه يقــوم بت�سفية �سركة ال�سعدية للورود الوردية 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1173669 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفيـــة اأمـــام الغـــيـر ، 

وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :

حمافظة م�سقط

 �ش.ب : 369 ر.ب : 112

هاتف رقم : 95757576 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن حمود بن علي الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ريف الغروة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حمود بن علي الغافري اأنـه يقوم بت�سفية �سركة ريف الغروة للتجارة واملقاولت 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1121842 ، وفقــا لتفاق ال�سركــاء 

 ، الغـــيـر  اأمام  الت�سفيـــة  فـي  ال�سركة  وللم�سفـي وحده حق متثيــل   ، 2018/1/25م  املــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 91131696 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن اأحمد بن عبداللـه املجيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سامية �ش.م.م

يعلــن حممــد بــن اأحمــد بـن عبداللــه املجينـي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة ال�سامية �ش.م.م ، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1575651 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املـوؤرخ 

2018/2/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمام الغـــيـر ، وعلى اجلميع 

مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 92941900 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوت العرب لالأ�سرطة ال�سمعية واملرئية - ت�سامنية

العرب  �سوت  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنـــه  املجيني  عبداللـه  بــن  اأحمــد  بــن  حممــد  يعلــن 

لالأ�سرطة ال�سمعية واملرئية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 

متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/2/19م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  3175227

الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فـي  ال�سركة 

التـــــي تتعلـــــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

هاتف رقم : 92941900 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

اأحمد بن �سامل بن علي احلمرا�سدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمواج اخلري احلديثة �ش.م.م

يعلــن اأحمد بن �سامل بن علي احلمرا�سدي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأمواج اخلري احلديثة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1067434 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املـوؤرخ 2018/2/8م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمام الغـــيـر ، وعلى 

التــي تتعلـق باأعمــال ال�سركــة علــى العنــوان  اجلميع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور 

الآتـي :

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 25 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99719309 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خالد بن خمي�ش بن �سعيد البويقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سماء ال�سويق الرائدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن خمي�ش بن �سعيد البويقي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سماء ال�سويق الرائدة 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1275853 ، وفقا 

لتفاق ال�سركاء املـوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة 

اأمام الغـــيـر ، وعلى اجلميع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 99008449 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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نا�سر بن �سيف بن را�سد الر�سيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كثبان ال�سويق املتحدة �ش.م.م

املتحدة  ال�سويق  كثبان  �سركة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  الر�سيدي  را�سد  بن  �سيف  بن  نا�سر  يعلن 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1097195 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/1/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمام الغـــيـر ، وعلى 

اجلميع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 99311933 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة حميد بن �سلمان بن عبيد 

العلوي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 3177025 ، وفقا 

لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـي وحــده حـق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 95267427 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

-104-
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�سليمان بن مناخر بن �سعيد الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سليمان و�سعيد اأبناء مناخر للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن مناخر بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سليمان و�سعيد اأبناء 

مناخر للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقــــم 1092411 ، 

وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 252 ر.ب : 312

هاتف رقم : 92925261 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

حم�سن بن �سليمان بن من�سور الريامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الو�سيف املتكاملة - ت�سامنية

يعلن حم�سن بن �سليمان بن من�سور الريامي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة م�ساريع الو�سيف 

املتكاملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1120769 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  2018/2/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�سفــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 232 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99591260 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

احلب�سي بن �سامل بن احلب�سي الهندا�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الهندا�سي والنعيمي للتجارة - ت�سامنية

يعلن احلب�سي بن �سامل بن احلب�سي الهندا�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة الهندا�سي والنعيمي 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1084838 ، وفقا لتفاق 

اأمــام  الت�سفيـــة  فـــي  ال�سركة  ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  2018/2/6م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�سفــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

 اخل�سراء - ولية ال�سويق

�ش.ب : 456 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99792193 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

حممد بن خمي�ش بن �سليمان اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو عبداللـه اخلرو�سي للتجارة - تو�سية

اأبو عبداللـه  اأنـه يقوم بت�سفية �سركة  يعلن حممد بن خمي�ش بن �سليمان اخلرو�سي 

اخلرو�سي للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1022569 ،

وفقـــا لتفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي 

تتعلـــق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة 

باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 181 ر.ب : 314

هاتف رقم : 99117040 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�سيف بن حممد بن �سيف املعويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد و�سيف املعويل للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سيف بن حممد بن �سيف املعويل اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأحمد و�سيف املعويل 

وفقا   ،  1512013 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

لتفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميــع مراجعــة امل�سفــي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلق باأعمال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 143 ر.ب : 323

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

خمي�ش بن �سامل بن هالل املخيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خمي�ش ومبارك اأبناء �سامل املخيني للتجارة - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن �سامل بن هالل املخيني اأنـه يقوم بت�سفية �سركة خمي�ش ومبارك اأبناء �سامل 

املخيني للتجــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1160109 ،

وفقا لتفاق ال�سركاء املـوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي 

الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال 

ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99383899

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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خالد بن �سعيد بن مرهون اخلمي�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهل حطني للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعيد بن مرهون اخلمي�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سهل حطني للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1096469 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  حـق متثيل  وللم�سفي وحده   ، 2018/2/15م  املـوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 580 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99337043

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يو�سف بن حممد بن خليفة ال�سكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفجر البا�سم احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن يو�سف بن حممد بن خليفة ال�سكيلي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة الفجر البا�سم احلديثة 

وفقا   ،  1215842 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

لتفاق ال�سركاء املـوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

املعبيلة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 235 ر.ب : 329

هاتف رقم : 96258185

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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�سيف بن �سعيد بن علي النا�سري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سموخ العالية الوطنية للتجارة - تو�سية

يعلن �سيف بن �سعيد بن علي النا�سري اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سموخ العالية الوطنية 

للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1153107 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/4م  املـوؤرخ  ال�سركاء 

ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة  وعلى   ، الغـري 

علــى العنـــوان الآتـي :

ولية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 453 ر.ب : 318

هاتف رقم : 92828996

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
منري بن �سامي بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نادي املدينة ال�سحي - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�سفية �سركة نادي املدينة ال�سحي -  يعلن منري بن �سامي بن علي البلو�سي 

ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 3311414 ، وللم�سفي وحده 

حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 237 ر.ب : 321

هاتف رقم : 95221122

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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�سلطان بن عبداللـه بن حمود املعويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سم�ش املعاول امل�سرقة �ش.م.م

يعلن �سلطان بن عبداللـه بن حمود املعويل اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سم�ش املعاول امل�سرقة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1153083 ، وللم�سفي وحده حـق 

متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور 

التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية وادي املعاول - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 1771 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99511688

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
طارق بن �سامل بن عبداللـه الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طالئع الفلوجة للتجارة - ت�سامنية

يعلن طارق بن �سامل بن عبداللـه الكندي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة طالئع الفلوجة للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1014234 ، وللم�سفي وحده 

حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

جمي�ش - ولية �سحار 

�ش.ب : 320 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96119511

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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فوزي بن طالب بن ها�سل الزعابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درة الباطنة املميزة - تو�سية

الباطنة املميزة -  اأنـه يقوم بت�سفية �سركة درة  يعلن فوزي بن طالب بن ها�سل الزعابي 

تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1246022 ، وللم�سفي وحده حـق 

متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور 

التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية اخلابورة - مركز الولية

�ش.ب : 216 ر.ب : 326

هاتف رقم : 92233867

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
خالد بن عامر بن اأحمد اليافعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأمل ال�ساطع للتجارة

يعلن خالد بن عامر بن اأحمد اليافعي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة الأمل ال�ساطع للتجارة ، 

وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2012090 ، وللم�سفي وحده حـق متثيل 

ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي 

تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

احلافة - ولية �ساللة

�ش.ب : 317 ر.ب : 211

هاتف رقم : 23295136

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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نائف بن عيد جربان بيت �سليم

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو اأ�سامة بيت �سليم للتجارة

يعلن نائف بن عيد جربان بيت �سليم اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأبو اأ�سامة بيت �سليم للتجارة ،

املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا لتفاق   1103104 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة 

وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/25م 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 29 ر.ب : 217

هاتف رقم : 92673847

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نائف بن عيد بيت �سليم و�سركاه للتجارة

يعلن نائف بن عيد جربان بيت �سليم اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـة نائف بن عيد بيت �سليم 

و�سركاه للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1102538 ، وفقا لتفاق 

الت�سفيـــــة  فـــي  ال�سركــــة  حــــق متثيـــل  ، وللم�سفـــــي وحـــــده  2018/2/25م  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــــام الغيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 29 ر.ب : 217

هاتف رقم : 92673847

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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حم�سن بن �سعيد بن علي رعفيت

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيد للخراطة وت�سليح املركبات

اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة الر�سيــد للخراطــة  بــن علـي رعفــيت  يعلــن حم�سن بن �سعيـد 

وت�سليح املركبات ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1094873 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 211 ر.ب : 1052

هاتف رقم : 93377730

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيد خلدمات الطرق

اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة الر�سيــد خلدمات  يعلــن حم�سن بن �سعيـد بــن علـي رعفــيت 

الطرق ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1094857 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 1052 ر.ب : 211

هاتف رقم : 93377730

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة الر�سيد لغ�سيل املركبات 

يعلن حم�سن بن �سعيد بن علي رعفيت اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الر�سيد لغ�سيل املركبات ، 

املـوؤرخ  1094871 ، وفقــا لتفــاق ال�سركــاء  اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  وامل�سجلـة لدى 

وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/26م 

اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ساللــة - حمافظــة ظفــار

�ش.ب : 1052 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 93377730

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفـي

�سعيد بن حمد بن �سعيد احلميدي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة احلميدي للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة احلميدي للم�ساريع  يعلـن �سعيد بن حمد بن �سعيد احلميدي 

لقرار  وفقا   ،  1018532 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، �ش.م.م  املتحدة 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 2841 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92802809

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفـي
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اأحمد بن بخيت بن عبدالعزيز احل�سري

\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن ر�سام للتجارة

يعلــن اأحمد بن بخيت بن عبدالعزيز احل�سري اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة بن ر�سام للتجارة ،

املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا لتفاق   1184425 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة 

2018/3/5م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99492755

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

بدر بن �سعيد بن م�سعود الكثريي

\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البيدق الذهبي للتجارة واملقاولت

يعلــن بدر بن �سعيد بن م�سعود الكثريي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة البيدق الذهبي للتجارة 

واملقاولت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1017868 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/1م  املوؤرخ  ال�سركاء 

ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة  وعلى   ، الغـري 

علــى العنـــوان الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92880077

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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زكري بن �سامل بن �سعيد عا�سور

\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو زكري احلديثة للتجارة

يعلــن زكري بن �سامل بن �سعيد عا�سور اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة اأبو زكري احلديثة 

لتفاق  وفقا   ،  1031099 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، للتجارة 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :
�ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 2922 ر.ب : 211

هاتف رقم : 93850020

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن م�سلم بن �سعيد عمو�ش املهري

\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النفتاح التجاري

يعلــن �سعيد بن م�سلم بن �سعيد عمو�ش املهري اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة النفتاح التجاري ،

وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2127156 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 

وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/25م 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

�ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 2273 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99491702

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اأني�سة بنت عو�ش بن اأحمد العجيلية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دار الرقة للخياطة والتطريز والأزياء

تعلن اأني�سة بنـت عــو�ش بن اأحمد العجيلية اأنـها تقوم بت�سفية �سركة دار الرقــة للخياطة 

والتطريز والأزياء ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1005555 ، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفية وحدها حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام 

ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـية  ، وعلى اجلميع مراجعة  الغـري 

علــى العنـــوان الآتـي :

�ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99205126

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفيـــة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرفاء للتجارة

تعلــن اأني�ســة بنـت عــو�ش بن اأحمد العجيلية اأنـــها تقــوم بت�سفيــة �سركــة الرفاء للتجارة ،

وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2126338 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 

، وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  ، وللم�سفية وحدها حـق متثيل  2018/2/20م 

العنـــوان  ال�سركــة علــى  باأعمــال  التــي تتعلـــق  الأمور  امل�سفـية فـي كافــــة  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

�ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99205126

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفيـــة
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عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم بلحاف

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأبــواب اآ�سيــا للتجــارة 

يعلن عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم بلحاف اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأبواب اآ�سيــا للتجــارة ، 

، وللم�سفـي وحده حق متثيل   1122767 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 

ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 92347069

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفـي
حممد بن علي بن فرج جمادح امل�سيخي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن ال�سيخ العفيف للتجارة واملقاولت

يعلن حممد بن علي بن فرج جمادح امل�سيخي اأنـه يقــوم بت�سفية �سركــة بن ال�سيخ العفيف 

للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2172437 ، وفقا 

لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

حمافظة ظفار

�ش.ب : 76 ر.ب : 218

هاتف رقم : 99480446

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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مدين بن عو�ش بن فهد ال�سنفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املتحدة لتقدير اخل�سائر �ش.م.م 

يعلن مدين بن عو�ش بن فهد ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفية �سركة املتحدة لتقدير اخل�سائر 

�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2179393 ، وللم�سفي وحده 

حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة 

الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 29 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99498207

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

علي بن م�ستهيل بن �سعيد ال�سحري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي ال�سحري و�سريكه للتجارة

يعلــن علي بن م�ستهيل بن �سعيد ال�سحري اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركة علي ال�سحري و�سريكه 

للتجارة ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1284596 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99096504

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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عامر بن حممد بن بخيت غوا�ش

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار املعتزة للتجارة

يعلن عامر بن حممد بن بخيت غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفية �سركــة اأنوار املعتزة للتجارة ،

وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1042993 ، وللم�سفي وحده حـق متثيل 

ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي 

تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة ظفار

�ش.ب : 1047 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99174777

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأنوار عيون للتجارة

يعلن عامر بن حممد بن بخيت غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفية �سركــة اأنوار عيون للتجارة ، 

وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1074124 ، وللم�سفي وحده حـق متثيل 

ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي 

تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة ظفار

�ش.ب : 40 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99174777

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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ه�سام بن حفيظ بن بركات اآل اإبراهيم

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ناقالت للم�ساريع واخلدمات ال�ساملة �ش.م.م

يعلن ه�سام بن حفيظ بن بركات اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفية �سركــة ناقالت للم�ساريع 

واخلدمات ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1165738 ، وفقا 

فـــي الت�سفيـة  ال�سركـة  ، وللم�سفي وحده حـق متثيل  2018/3/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

بناية دار الربكات - الطابق الأر�سي - الوادي - �ساللة 

�ش.ب : 164 ر.ب : 217

هاتف رقم : 96018888 فاك�ش رقم : 23211265

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
عثمان بن �سعيد بن علي رعفيت

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الر�سيد لقطع غيار املعدات

الر�سيد لقطع غيار  �سركــة  بت�سفية  يقــوم  اأنـه  �سعيد بن علي رعفيت  بن  يعلن عثمان 

املعدات ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1089079 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

�ساللة 

هاتف رقم : 92777725

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد العجيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزاوية الف�سية للتجارة واملقاولت

يعلــن حممد بن عبداللـه بن حممد العجيلي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة الزاوية الف�سية 

للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 2175207 ، وفقا 

لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99205126

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

�سامل بن علي بن �سعيد بيت �سعيد

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الزيدي للتجارة  

اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الزيـــدي للتجـــارة ،  يعلن �سامل بن علي بن �سعيد بيت �سعيد 

وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم 2020831 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 

2018/2/26م ، وللم�سفي وحــده حـق متثيـــل ال�سركة فـــي الت�سفيـــة اأمــــام الغيـــر ، وعلـــى 

اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتف رقم : 95922160

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حامد الكثريي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حامد بن عي�سى بن عمر الكثريي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة حامد الكثريي و�سريكه 

وفقا   ،  2102072 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

فـــي الت�سفيـة  ال�سركـة  ، وللم�سفي وحده حـق متثيل  2018/1/4م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

 الدهاريز ال�سمالية - �سارع الفالح - �سكة رقم : 29 - مبنى رقم : 1  - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 75 ر.ب : 214

هاتف رقم : 99877713 - 23236150

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التداول للتجارة 

 ، للتجارة  التداول  �سركــة  بت�سفية  يقــوم  اأنـــه  الكثريي  عمر  بن  عي�سى  بن  حامد  يعلــن 

املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا لتفاق   1007021 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة 

2018/1/4م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

 الدهاريز ال�سمالية - �سارع الفالح - �سكة رقم : 29 - مبنى رقم : 1  - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 75 ر.ب : 214

هاتف رقم : 99877713 - 23236150

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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�سامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة �سامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش و�سريكه للتجارة واملقاولت

يعلــن �سامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة �سامل بن اأحمد بن 

عبدالعزيز الروا�ش و�سريكه للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري 

بالرقـم 2097915 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل 

ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي 

تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

�ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99813344 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

عبدالر�سا بن عبا�ش بن علي العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهول الأفرا�ش للتجارة �ش.م.م 

اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة �سهول الأفرا�ش  يعلــن عبدالر�سا بن عبا�ش بن علي العجمي 

للتجارة �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 3188582 ، وفقا لقرار 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط

�ش.ب : 134 ر.ب : 189

هاتف رقم : 99030085 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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عبداللـه بن حممد بن حمود الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رمال احلجر ال�سرقي للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن حممد بن حمود الرواحي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة رمال احلجر ال�سرقي 

 ،  1805223 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلـة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

، وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  وللم�سفي وحده حـق متثيل 

امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط

�ش.ب : 323 ر.ب : 620

هاتف رقم : 99339919 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

نعيمة بنت خمي�ش بن ح�سن اخلرو�سية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الغوي�سة للتجارة �ش.م.م 

تعلن نعيمة بنت خمي�ش بن ح�سن اخلرو�سية اأنـــها تقــوم بت�سفية �سركــة  الغوي�سة للتجارة 

، وللم�سفية وحدها   1044617 الـتجاري بالرقـم  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة 

الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية ال�سيب - اخلو�ش

�ش.ب : 208 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99422251 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفيـــة
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بدر بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العمارة الفنية للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

يعلن بدر بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة العمارة الفنية للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1050308 ، وللم�سفي 

وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 507 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490875 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

حمود بن �سامل بن عبداللـه احلارثي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الب�ساط امللكي �ش.م.م 

يعلن حمود بن �سامل بن عبداللـه احلارثي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة الب�ساط امللكي �ش.م.م  ،

املوؤرخ  ال�سركاء  ، وفقا لتفاق   1219898 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة 

2018/1/7م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1109 ر.ب : 114

هاتف رقم : 95598399 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي 
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اأحمد بن اإبراهيم بن حممد احلمداين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع العفة املتحدة �ش.م.م 

العفة  م�ساريع  �سركــة  بت�سفية  يقــوم  اأنـــه  احلمداين  حممد  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  يعلن 

1759957 ، وفقا لقرار  اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم  املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 391 ر.ب : 112

هاتف رقم : 95099799 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي

حممد بن يحيى بن حمود الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأعايل البحار ال�سبعة �ش.م.م 

يعلن حممد بن يحيى بن حمود الهنائي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركــة اأعايل البحار ال�سبعة 

1160526 ، وفقا لقرار جمعية  الـتجاري بالرقـم  اأمانــة ال�سـجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/21م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 489 ر.ب : 111

هاتف رقم : 96561955 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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منى بنت حممد بن �سعيد الوهيبية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كيت للتجارة والت�سويق �ش.م.م 

تعلن منى بنت حممد بن �سعيد الوهيبية اأنـــها تقــوم بت�سفية �سركــة كيت للتجارة والت�سويق 

، وللم�سفية وحدها   1020339 الـتجاري بالرقـم  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافــــة 

الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 417 ر.ب : 120

هاتف رقم : 95612233 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �ســد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفيـــة

�سيف بن علي بن نا�سر ال�سلطي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سدير للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �سيف بن علي بن نا�سر ال�سلطي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة ال�سدير للتجارة - ت�سامنية ،

ال�سركاء  ، وفقا لقرار جمعية   1673149 الـتجاري بالرقـم  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة 

املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

�ش.ب : 2528 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99341236 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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اليقظـان بن �سالـح بن اأحمـد ال�سوافـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اليقظـان الدوليـة �ش.م.م

يعلـن اليقظـان بن �سالـح بن اأحمـد ال�سوافـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اليقظـان الدوليـة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1043482 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

وليـة بو�سـر - حمافظــة م�سقــط

�ش.ب : 1109 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 96367777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النجم الف�سي الوطنية �ش.م.م 

الف�سي  النجم  �سركـة  بت�سفية  يقــوم  اأنــه  ال�سوافـي  اأحمد  بن  �سالح  بن  اليقظان  يعلن 

الوطنية �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1150145 ، وفقا لقرار 

جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة 

اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة 

علــى العنـــوان الآتـي :

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1109 ر.ب : 114

هاتف رقم : 96367777 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اإبراهيم بن �سعيد بن حممد اخل�سوري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأك�سجني الرائدة �ش.م.م 

يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن حممد اخل�سوري اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة الأك�سجني الرائدة 

�ش.م.م  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1185160 ، وفقا لقرار جمعية 

اأمام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/2/18م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :

�ش.ب : 506 ر.ب : 100

هاتف رقم : 97039095 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حم�سن بن ح�سن بن رم�سان الرئي�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الدليل التقني �ش.م.م 

يعلن حم�سن بن ح�سن بن رم�سان الرئي�سي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة الدليل التقني 

�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجاري بالرقـم 1082058 ، وفقا لقرار ال�سركاء 

املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى 

العنـــوان  علــى  ال�سركــة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  الأمور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  اجلميع مراجعة 

الآتـي :

اخلوير اجلنوبية - ولية بو�سر

�ش.ب : 86 ر.ب : 115

هاتف رقم : 99546191 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــــي
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حمد بن حممد بن عبداللـه العوفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة مكتب غريب و�سركاه لال�ست�سارات الهند�سية - ت�سامنية 

يعلن حمد بن حممد بن عبداللـه العوفـي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـة مكتب غريب و�سركاه 

بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - الهند�سية  لال�ست�سارات 

1121006 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفي وحده حـق متثيل ال�سركـة 

فـــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق 

باأعمــال ال�سركــة علــى العنـــوان الآتـي :

ولية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99055776 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه . 
امل�سفــــي

حممد بن عبداللـه بن خلفان الكلباين 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة بهجة الظاهرة املتحدة �ش.م.م

الظاهرة  بهجة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكلباين  بن خلفان  عبداللـه  بن  يعلـن حممد 

لقرار  وفقا   ،  1134135 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، �ش.م.م  املتحدة 

اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 

 حمافظــة م�سقــط

هاتـف رقــم : 99029193

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفـي
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 خلفان بن جمعة بن عداي ال�شيباين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع فيافـي رميا للتجارة - تو�شية

يعلن خلفان بن جمعة بن عد�ي �ل�شيباين �أنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شاريع فيافـي رميا 

للتجــارة - تو�شيــة ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1027434 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية هيماء - حمافظة الو�شطى 

�ص.ب : 20 ر.ب : 711

هاتف رقم : 99419121

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع اآثار الو�شطى - ت�شامنية

يعلن خلفان بن جمعة بن عد�ي �ل�شيباين �أنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع �آثار �لو�شطى - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1027469 ، وفقـــا التفـــاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة �أمــــام 

�لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية هيماء - حمافظة الو�شطى 

�ص.ب : 20 ر.ب : 711

هاتف رقم : 99419121

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�شامل بن �شليمان بن �شليم الرقمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شنع عمان مل�شحوق وزيت ال�شمك �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شليمان بن �شليم �لرقمي �أنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شنع عمان مل�شحوق 

 ،  1209877 بالرقـــم  �لـتجــــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــــة  لــــدى  و�مل�شجلـــة   ، �ل�شمـــك �ش.م.م  وزيـــت 

فـــــي  �ل�شركـة  متثيــــل  حــق  وحده  وللم�شفي   ، 2017/1/7م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفـــاق  وفقـــا 

تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفي  مر�جعــة  �جلميع  وعلـــــى   ، �لغــــري  �أمــــام  �لت�شفيــة 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99360168

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأزهار جمان الوطنية �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شليمان بن �شليم �لرقمي �أنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �أزهار جمان �لوطنية 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقـــم 1093863 ، وفقـــا التفـــاق �ل�شركاء 

�أمــــام �لغــــري ،  2017/1/9م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة  �ملوؤرخ 

وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99360168

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

خالد بن حممد بن �شيف ال�شباحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الب�شرى الذهبية للتجارة - ت�شامنية

يعلن خالد بن حممد بن �شيف �ل�شباحــي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �لب�شـــرى �لذهبيـــة 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 5135044 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 145 ر.ب : 611 

هاتف رقم : 96366288

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

ح�شام بن زهران بن زاهر االإ�شماعيلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع االإ�شماعيلي املا�شية - ت�شامنية

يعلن ح�شام بن زهر�ن بن ز�هر �الإ�شماعيلي �أنه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع �الإ�شماعيلي 

�ملا�شية - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1042508 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99825587

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

اأ�شعد بن حميد بن �شعيد الريامي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأ�شعد وحمد الريامي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أ�شعد بن حميد بن �شعيد �لريامي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �أ�شعد وحمد �لريامي 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1033410 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/8م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99421140

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اإبراهيم بن حميد بن را�شد الدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ال�شحراء الغربية احلديثة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن حميد بن ر��شد �لدرعي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �ل�شحر�ء �لغربية 

وفقـــا   ،  1102502 بالرقـــم  �لـتجــــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــــة  لــــدى  و�مل�شجلـــة   ، �ش.م.م  �حلديثة 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/18م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة فـــــي �لت�شفيــة 

�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

فرق - والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 93375481

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�شيف بن حارب بن عامر الدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شيف بن حارب بن عامر الدرعي واأوالده - ت�شامنية

يعلن �شيف بن حارب بن عامر �لدرعي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شيـــف بــن حـــارب بـــن 

بالرقـــم  �لـتجــــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــــة  لــــدى  و�مل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - و�أوالده  �لدرعي  عامر 

505775 ، وفقـا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة 

فـــــي �لت�شفيــة �أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 94 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99339954

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شعيد بن عي�شى بن �شعيد البلو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املحرتف للخدمات الهند�شية احلديثة - تو�شية

يعلن �شعيد بن عي�شى بن �شعيد �لبلو�شي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �ملحرتف للخدمات 

�لهند�شية �حلديثة - تو�شية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1130731 ، 

فـــــي  ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل �ل�شركـة  2018/2/11م  �ملوؤرخ  وفقـــا التفـــاق �ل�شركاء 

تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفي  مر�جعــة  �جلميع  وعلـــــى   ، �لغــــري  �أمــــام  �لت�شفيــة 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99199882

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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خمي�ش بن �شعيد بن عبداللـه الفهدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأرياف الرحاب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�لرحاب  �أرياف  �شركـــة  بت�شفيــــة  يقـــوم  �أنـــه  �لفهدي  بن عبد�للـه  �شعيد  بن  يعلن خمي�ش 

 ،  1017487 بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجل  �أمانة  ، و�مل�شجلة لدى  للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية 

فـي  �ل�شركـــة  متثيـــــل  حــــق  وحـــده  وللم�شفي   ، 2018/2/6م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفـــاق  وفقا 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 114 ر.ب : 614

هاتف رقم : 99364757

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شعود بن علي بن �شعيد ال�شعيلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة طريق التقدم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شعود بن علي بن �شعيد �ل�شعيلي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة طريق �لتقدم للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقـــم 1085284 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�شفي وحـــده حـق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92247592

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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دروي�ش بن �شالم بن خلفان احل�شرمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شواحي املدرة للتجارة - تو�شية

�أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شو�حي �ملدرة  يعلن دروي�ش بن �شالم بن خلفان �حل�شرمي 

للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم 1424327 ، وفقا التفـــاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام 

�لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 95934400

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شامل بن خلفان بن را�شد ال�شليمي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة فجر �شيجاء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن خلفان بن ر��شد �ل�شليمي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة فجر �شيجاء للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقــــم 1067134 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 413 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99325351

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حم�شن بن نا�شر بن �شعيد ال�شيابي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة درة ال�شرق االأو�شط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حم�شن بن نا�شر بن �شعيد �ل�شيابي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة درة �ل�شرق �الأو�شط 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلـة لـدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1624741 ، 

2018/2/12م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي  وفقا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 95444515

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

علي بن حممد بن نا�شر الرحبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة احلارثي والرحبي �ش.م.م

�أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �حلـــارثي و�لرحبـــي  يعلن علي بن حممد بن نا�شر �لرحبي 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لـدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1412221 ، وفقا التفـــاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99767852

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

يو�شف بن �شليم بن م�شلم العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع الرت�شي�ش احلديثة - ت�شامنية

يعلن يو�شف بن �شليم بن م�شلم �لعامري �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة م�شاريع �لرت�شي�ش 

 ، 1216739 �أمانــــــة �ل�شجـــل �لـتجــــاري بالرقـــم  لـــــدى  �حلديثــــة - ت�شامنيــــة ، و�مل�شجلــــة 

2018/2/19م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي  وفقا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 349 ر.ب : 620

هاتف رقم : 92594474

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

نا�شر بن علي بن اأحمد املحروقي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة نا�شر بن علي بن اأحمد املحروقي واإخوانه - تو�شية

يعلن نا�شر بن علي بن �أحمد �ملحروقي �أنـــه يقـــوم بت�شفية �شركـة نا�شر بن علي بن �أحمد 

�ملحروقي و�إخو�نه - تو�شية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقم 5014093 ، 

2018/1/13م ، وللم�شفي وحـــده حــــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي  وفقا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 40 ر.ب : 618

هاتف رقم : 95557757

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن نا�شر بن �شعيد الكندي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حممد بن �شليمان بن �شعيد ال�شبحي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن نا�شر بن �شعيد �لكندي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة حممد بن �شليمان بن 

�شعيد �ل�شبحي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـة �ل�شجـــل �لـتجــــاري 

بالرقـــم 5066646 ، وفقا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�شفي وحـــده حق متثيــل 

�ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99424340

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شعداللـه بن اإبراهيم بن نا�شر النبهاين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حممود و�شعداللـه اأبناء اإبراهيم بن نا�شر النبهاين - ت�شامنية

�أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــــة حممـــود  بـــن نا�شـــر �لنبهانـــي  �إبر�هيـــم  بـــن  يعلن �شعد�للـــه 

و�شعد�للـه �أبناء �إبر�هيم بن نا�شر �لنبهاين - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـة �ل�شجـــل 

�لـتجــــاري بالرقـــم 5072085 ، وفقا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�شفي وحده 

حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99009742

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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خليفة بن ن�شراللـه بن منري املنريي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع املنريي ال�شاملة - ت�شامنية

�ملنريي  �شركـــة م�شاريع  يقـــوم بت�شفيــــة  �أنـــه  �ملنريي  يعلن خليفة بن ن�شر�للـه بن منري 

�ل�شاملة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــــم 1077972 ، وفـــقا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفي وحـــده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 100 ر.ب : 614

هاتف رقم : 99331071

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن اإبراهيم بن نا�شر النبهاين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة اإبراهيم بن نا�شر بن حممد النبهاين واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلــن حممـــد بـــن �إبر�هـــيم بــن نا�شـــر �لنبهانـــي �أنـــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــة �إبر�هيم بن 

نا�شر بن حممـــد �لنبهانــي و�أوالده للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـــة �ل�شجــــل 

وللم�شفي   ، 2018/2/14م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفـــاق  وفـــقا   ،  5062497 بالرقــــــم  �لـتجــــاري 

وحـــده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

املدة - والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99009742

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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في�شل بن �شعيد ال�شليماين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأريج منح الوطنية - ت�شامنية

 - �لوطنيـــة  منـــح  �أريــــج  �شركـــة  بت�شفيــــة  يقــــوم  �أنـــه  �ل�شليمانـــي  �شعيد  بن  في�شل  يعلــن 

ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــــم 1161372 ، وفـــقا التفـــاق 

�أمـام  2018/2/14م ، وللم�شفي وحـــده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة  �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

كر�شاء - والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 97606102

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حميد بن �شبيع بن حمد ال�شيابي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة حميد �شبيع وعزان علي ال�شيابي - ت�شامنية

يعلــن حميد بن �شبيع بن حمد �ل�شيابي �أنـــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركـــة حمـــيد �شبيـــع وعـــز�ن 

 ، 1184210 �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقــــم  علي �ل�شيابي - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـدى 

فـي  �ل�شركـــة  وحـــده حق متثيــل  وللم�شفي   ، 2018/2/25م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفـــقا التفـــاق 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99361618

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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احلمدي بن �شليم بن حممد الدرعي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة وادي الهزمي للتجارة - ت�شامنية

�لهزمي  و�دي  �شركـــة  بت�شفيــــة  يقــــوم  �أنـــه  �لدرعي  حممد  بن  �شليم  بن  �حلمدي  يعلــن 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــــم 5104025 ، وفـــقا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفي وحـــده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

املعمور - والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 131 ر.ب : 612

هاتف رقم : 95048835

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

خالد بن �شامل بن خلفان البو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأدم املتحدة للمنتوجات االأ�شمنتية - ت�شامنية

�ملتحــــدة  �أدم  �شركـــة  بت�شفيــــة  يقــــوم  �أنـــه  �لبو�شعيـــدي  بــن خلفـــان  �شامل  بن  يعلــن خالد 

للمنتوجات �الأ�شمنتية - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــــدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لـتجــــاري بالرقــــــم 

، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل  2018/2/20م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفـــقا التفـــاق   ،  1068411

�ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 52 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99747299

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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قا�شم بن حممد بن �شيف الها�شمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة بوادي البادية للتجارة - ت�شامنية

يعلــن قا�شم بن حممد بن �شيف �لها�شمي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة بو�دي �لبادية للتجارة - 

ت�شامنيـــة ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1054316 ، وفقا التفـاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 192 ر.ب : 618

هاتف رقم : 96364646

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممود بن حممد بن حميد البو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة بوادي اأدم للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حممود بن حممد بن حميد �لبو�شعيدي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة بو�دي �أدم للتجارة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1121694 ، وفقا التفـاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 93 ر.ب : 118

هاتف رقم : 99598569

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اأحمد بن عبداللـه بن مرهون الوهيبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأحمد وحممود اأبناء الوهيبي للتجارة �ش.م.م

وحممود  �أحمد  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لوهيبي  مرهون  بن  عبد�للـه  بن  �أحمد  يعلــن 

�أبناء �لوهيبي للتجارة �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1133540 ، 

وفقـــا التفــــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99029720

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن �شعيد بن عبداللـه العربي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شعيد بن عبداللـه واأحمد بن �شعيد العربي للتجارة - ت�شامنية

يعلــن عبد�للـه بن �شعيد بن عبد�للـه �لعربي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شعيد بن عبد�للـه 

�أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري  ، و�مل�شجلة لدى  و�أحمد بن �شعيد �لعربي للتجارة - ت�شامنية 

 ، �لغري  �أمـام  �لت�شفيــة  فـي  �ل�شركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحـــــده  وللم�شفي   ،  5033497 بالرقم 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 33 ر.ب : 617

هاتف رقم : 92775561

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�شلطان بن عبداللـه بن �شامل العربي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة القنة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجــارة  �لقنــة  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لعربي  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  �شلطان  يعلــن 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 5124204 ، وللم�شفي وحـــــده 

حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99792118

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن حممود بن �شعيد اخلرو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ال�شهباء للتوريدات الطبية �ش.م.م

يعلــن حممد بن حممود بن �شعيد �خلرو�شي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �ل�شهباء للتوريد�ت 

�لطبية �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 1132036 ، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام 

�لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

 الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 92627262

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن خليفة بن حممد املعمري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة برج الرحبة للتجارة �ش.م.م

يعلــن حممد بن خليفة بن حممد �ملعمري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة برج �لرحبة للتجارة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 5127041 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 97138300

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

خمي�ش بن علي  بن نا�شر الرواحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأبو حافظ للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن خمي�ش بن علي بن نا�شر �لرو�حي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة  �أبو حافظ للتجارة و�ملقاوالت 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 1245475 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99067913

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن عبداللـه بن �شامل الرحمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اإزكي لل�شناعات احلديثة - ت�شامنية

لل�شناعات  �إزكي  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لرحمي  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  حممد  يعلــن 

، وفقا   5111358 بالرقم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى   ، - ت�شامنية  �حلديثة 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/10م ، وللم�شفي وحـــــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99325879

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

علي بن عمران بن �شعيد املنذري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة علي بن عمران املنذري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلــن علي بن عمر�ن بن �شعيد �ملنذري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة علي بن عمر�ن �ملنذري 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 1533720 ، وفقا 

2018/2/7م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة  التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 2015 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99381655

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

عمر بن عامر بن خمي�ش الرا�شدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مرتفعات الوهجان �ش.م.م

�لوهجان  مرتفعات  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لر��شدي  خمي�ش  بن  عامر  بن  عمر  يعلــن 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 1107060 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1014 ر.ب : 611

هاتف رقم : 96110116

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حمد بن �شعود بن �شنجور اأمبو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حمد بن �شعود اأمبو�شعيدي وولده للتجارة - تو�شية

�شعود  بن  حمد  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �أمبو�شعيدي  �شنجور  بن  �شعود  بن  حمد  يعلــن 

بالرقم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ، و�مل�شجلة لدى  �أمبو�شعيدي وولده للتجارة - تو�شية 

1693824 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة 

تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفي  ، وعلــى �جلميع مر�جعــة  �لغري  �أمـام  �لت�شفيــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 170 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92552246

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حمد بن حممد بن �شيف املحروقي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة

 ل�شركـة حممد بن �شيف بن اأحمد املحروقي وولده للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حمد بن حممد بن �شيف �ملحروقي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة حممـــد بــن �شيــــف بن 

�لـتجـــاري  �ل�شجــــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة   ، ت�شامنية   - للتجارة  وولده  �ملحروقــي  �أحمــد 

بالرقم 5048559 ، وفقـــا التفـــاق �ل�شركــــاء �ملــــوؤرخ 2018/2/8م ، وللم�شفـــي وحـــده حـــــق 

متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 94 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99361676

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن خلفان بن عامر ال�شاملي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اخل�شيفي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �شركـة �خل�شيفي  بت�شفية  يقوم  �أنه  �ل�شاملي  بن عامر  بن خلفان  يعلــن عبد�للـه 

و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقم 5145090 ، وفقـــا 

التفـــاق �ل�شركــــاء �ملــــوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 9 ر.ب : 611

هاتف رقم : 95874322

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن يعقوب بن علي البلو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأ�شواء البحر املتو�شط - ت�شامنية

يعلــن حممد بن يعقوب بن علي �لبلو�شي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �أ�شو�ء �لبحر �ملتو�شط - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 5127408 ، وفقا التفاق �ل�شركــــاء 

 ، �لغري  �أمـام  �لت�شفيــة  فـي  �ل�شركـة  حـــق متثيل  وللم�شفي وحده   ، 2018/2/14م  �ملــــوؤرخ 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99451968

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن خمي�ش بن هالل املجعلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شرية خلدمات النقل �ش.م.م

يعلــن حممد بن خمي�ش بن هالل �ملجعلي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة م�شرية خلدمات �لنقل 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1692224 ، وفقا التفاق �ل�شركــــاء 

�ملــــوؤرخ 2018/2/1م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حلف - والية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ص.ب : 114 ر.ب : 414

هاتف رقم : 25504035

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

عبداللـه بن اأحمد بن من�شور اأوالد ثاين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شنوبر العاملية - ت�شامنية

يعلــن عبد�للـه بن �أحمد بن من�شور �أوالد ثاين �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شنوبر �لعاملية - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1225258 ، وفقا التفاق �ل�شركــــاء 

�ملوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـة �أمـام �لغري ، وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1 ر.ب : 616

هاتف رقم : 92500145

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن م�شعود بن عبداللـه ال�شليماين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شامل بن م�شعود بن عبداللـه ال�شليماين و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن م�شعود بن عبد�للـه �ل�شليماين �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شامل بن م�شعود بن 

عبد�للـه �ل�شليماين و�شركاه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقم 5130182 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/15م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل 

�ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1511 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99591160

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن �شامل بن �شليمان احلرا�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة حرير اجلبل للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شامل بن �شليمان �حلر��شي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة حرير �جلبل للتجارة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1124658 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

فرق - والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 859 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99171222

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

خلف بن ظاهر بن �شالم احلو�شني

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شالم بن ظاهر و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن خلف بن ظاهر بن �شالم �حلو�شني �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شالم بن ظاهر و�شركاه 

للتجــــارة - ت�شامنيـــة ، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 5117844 ، وفقا 

2018/2/6م ، وللم�شفي وحده حـــق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفيــة  التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1014 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99375962

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

عبداللـه بن زهران بن عيد املحروقي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الومي�ش الف�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�لف�شـــي  �لوميــ�ش  �أنه يقوم بت�شفية �شركـة  �ملحروقي  يعلن عبد�للـه بن زهر�ن بن عيد 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 5101808 ، 

وفقا التفـــاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 2018/2/4م ، وللم�شفـــي وحـــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1082 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99466336

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شامل بن خلفان بن را�شد ال�شليمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة وادي �شيجاء للتجارة �ش.م.م

�أنه يقوم بت�شفية �شركـة و�دي �شيجاء للتجارة  �ل�شليمي  يعلن �شامل بن خلفان بن ر��شد 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2194066 ، وفقا التفـــاق �ل�شركـــاء 

�ملـــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفـــي وحـــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 413 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99325351

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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هيثم بن حميد بن �شامل العامري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة خريات احلليو للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن هيثم بن حميد بن �شامل �لعامري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة خري�ت �حلليو للتجارة 

، وفقا   1062887 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى   ، - ت�شامنية  و�ملقاوالت 

فـــي  �ل�شركــــة  متثيـــل  حــــق  وحـــــده  وللم�شفـــــي   ، 2018/2/7م  �ملــــــوؤرخ  �ل�شركـــــاء  التفـــــاق 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

احلليو - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 467 ر.ب : 614

هاتف رقم : 92224064

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن �شيف بن �شعود الفرقاين

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأحمد الفرقاين وهالل النعماين للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �شيف بن �شعود �لفرقاين �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �أحمد �لفرقاين وهالل 

�لنعماين للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 5100992 ، 

وفقا التفاق �ل�شركـاء �ملــــــوؤرخ 2018/1/23م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 395 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99370282

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�شالم بن عدمي بن �شالم ال�شائغي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شالم بن عدمي ال�شائغي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شالم بن عدمي بن �شالم �ل�شائغي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شالم بن عدمي �ل�شائغي 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 5052190 ، 

وفقا التفاق �ل�شركـاء �ملــــــوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي 

�لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 115 ر.ب : 619

هاتف رقم : 99347496

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

ماجد بن حممد بن عبداللـه الندابي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة جبال �شرور املتحدة - ت�شامنية

يعلن ماجد بن حممد بن عبد�للـه �لند�بي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة جبال �شرور �ملتحدة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1075653 ، وفقا التفاق �ل�شركـاء 

�ملــــــوؤرخ 2018/2/1م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92207694

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حمدان بن علي بن حممد النا�شري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الذهب االأ�شود املتحدة - ت�شامنية

يعلن حمد�ن بن علي بن حممد �لنا�شري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �لذهب �الأ�شود �ملتحدة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1052323 ، وفقا التفاق �ل�شركـاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 184 ر.ب : 612

هاتف رقم : 95133660

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

جميلة بنت حمد بن �شعيد ال�شيابية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة االإتقان الفوالذية �ش.م.م

�لفوالذية  �الإتقان  �شركـة  بت�شفية  تقوم  �أنها  �ل�شيابية  �شعيد  بن  حمد  بنت  جميلة  تعلن 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1064611 ، وفقا التفاق �ل�شركـاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفــية وحـــــدها حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية بدبد - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 55 ر.ب : 101

هاتف رقم : 93632727

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفيــــة
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موزة بنت �شليمان بن عبداللـه العربية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مدر�شة احلمراء لتحفيظ القراآن - ت�شامنية

�أنها تقوم بت�شفية �شركـة مدر�شة �حلمر�ء  تعلن موزة بنت �شليمان بن عبد�للـه �لعربية 

لتحفيظ �لقر�آن - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1049322 ، 

وللم�شفــيــة وحـــــدها حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــــــة �أمـام �لغـــري ، وعلــى �جلميـــع 

مر�جعــة �مل�شفية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99792118

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفيــــة

ثرياء بنت نا�شر بن حافظ الدرعية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ظالل الفيحاء للتجارة - ت�شامنية

تعلـــن ثريـــاء بنـــت نا�شـــر بن حافـــظ �لدرعيـــة �أنها تقـــوم بت�شفية �شركـة ظالل �لفيحاء 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1184488 ،  وفقا التفاق 

2018/1/6م ، وللم�شفــيــة وحـــــدها حــــق متثيــــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــــــة  �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمـام �لغـــري ، وعلــى �جلميـــع مر�جعــة �مل�شفية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 573 ر.ب : 620

هاتف رقم : 92594474

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفيــــة
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زكية بنت حمد بن اأحمد الوائلية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة نور ال�شياء ال�شاملة - ت�شامنية

تعلـــن زكية بنت حمد بن �أحمد �لو�ئلية �أنها تقـــوم بت�شفية �شركـة نور �ل�شياء �ل�شاملة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1267672 ،  وفقا التفاق �ل�شركاء 

�أمـام  �لت�شفيــــــة  فـــي  �ل�شركــــة  متثيــــل  حــــق  وحـــــدها  وللم�شفــيــة   ، 2018/2/18م  �ملوؤرخ 

�لغـــري ، وعلــى �جلميـــع مر�جعــة �مل�شفية فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92499408

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفيــــة

عبداملنعم بن خلفان بن را�شد الفزاري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املدينة اخلليجية املميزة - ت�شامنية

�ملدينة �خلليجية  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لفز�ري  ر��شد  بن  يعلن عبد�ملنعم بن خلفان 

�ملميزة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1269090 ، وللم�شفـــــي 

وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحم - مركز الوالية

�ص.ب : 9 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99016066

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة غيداء الباطنة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد�ن بن �أحمـــد بـــن حممـــد �لفار�شـــي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة غيـــد�ء �لباطنـــة 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 3315134 ، وللم�شفـــــي 

وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 476 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96625500

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة عبري ال�شويحرة للتجارة - تو�شية

يعلن حمد�ن بن �أحمـــد بـــن حممـــد �لفار�شـــي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة عبري �ل�شويحرة 

للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 3308910 ، وللم�شفـــــي 

وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 476 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96625500

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شعيد وحمدان اأبناء اأحمد الفار�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حمد�ن بن �أحمـــد بـــن حممـــد �لفار�شـــي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �شعيد وحمد�ن 

�أبناء �أحمد �لفار�شي للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقم 3117723 ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، 

وعلــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 476 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96625500

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة حمد�ن بن �أحمد بن  يعلن حمد�ن بن �أحمد بن حممد �لفار�شي 

حممد �لفار�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري 

بالرقم 3094987 ، وللم�شفي وحـده حـق متثيـــل �ل�شركـة فـــي �لت�شفيــة �أمـام �لغري ، وعلــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب : 476 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96625500

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�شعيد بن �شامل بن علي الرواحي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة �شعيد بن �شامل بن علي الرواحي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن �شامل بن علي �لرو�حي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �شعيد بن �شامل بن علي 

بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة   ، ت�شامنية   - للتجارة  و�شريكه  �لرو�حي 

1136731 ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحم - مركز الوالية 

�ص.ب : 40 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99233875

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

خمي�ش بن علي بن ح�شن الفزاري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حمدان بن علي بن ح�شن الفزاري و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة حمد�ن بن علي بن  �أنـــه  �لفز�ري  يعلن خمي�ش بن علي بن ح�شن 

ح�شن �لفز�ري و�شركاه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 

3046125 ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحم  - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 92916242

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

اآ�شيا بنت �شامل بن مبارك العامرية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة زهور اآ�شيا للتجارة - ت�شامنية

تعلـــن �آ�شيا بنت �شامل بن مبارك �لعامرية �أنها تقـــوم بت�شفية �شركـة زهور �آ�شيا للتجارة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1099305 ،  وللم�شفــيــة وحـــــدها 

فـي  �مل�شفية  وعلــى �جلميـــع مر�جعــة   ، �لغـــري  �أمـام  �لت�شفية  فـــي  �ل�شركــة  حــــق متثيــــل 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية لوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 92929506

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفيــــة

يو�شف بن �شامل بن حممد العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة غدير �شحار للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن يو�شف بن �شامل بن حممد �لعلوي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة غدير �شحار للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1043716 ، وللم�شفـــــي 

وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - مركز الوالية 

�ص.ب : 424 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99551727

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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ق�شي بن اأحمد بن حممد عيديد

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الريادة املتحدة للتجارة واملقاوالت

يعلن ق�شي بن �أحمد بن حممد عيديد �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �لريادة �ملتحدة للتجارة 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2212730 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفية �أمــام �لغيـــر ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ص.ب : 211 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99499436

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة ق�شي بن اأحمد حممد عيديد واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن ق�شي بن �أحمد بن حممد عيديد �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة ق�شي بن �أحمد حممد 

عيديد و�أوالده للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2100312 ، 

فـــي  �ل�شركــــة  حــــق متثيـــل  ، وللم�شفي وحــده  2018/2/25م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�شفي  مر�جعــة  �جلميع  وعلـــى   ، �لغيـــر  �أمــــام  �لت�شفيـــــة 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ص.ب : 211 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99499436

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

عبداللـه بن جمعان بن �شعيد ال�شنفري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مركز تنمية املهارات الذهنية �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن جمعان بن �شعيد �ل�شنفري �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة مركز تنمية �ملهار�ت 

�لذهنية �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1089933 ، وفقا التفاق 

�لت�شفيـــــة  فـــي  �ل�شركــــة  حــــق متثيـــل  ، وللم�شفـــــي وحـــــده  2018/2/22م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

ال�شعادة - والية �شاللة - حمافظة ظفار

�شكة رقم : 13 - مبنى رقم : 8 - الطابق االأول

�ص.ب : 368 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490054

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املطايا للتجارة واملقاوالت

�أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �ملطايا للتجارة  يعلن عبد�للـه بن جمعان بن �شعيد �ل�شنفري 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2055201 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـــــة �أمام �لغري ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

ال�شعادة - والية �شاللة - حمافظة ظفار

�شكة رقم : 13 - مبنى رقم : 8 - الطابق االأول

�ص.ب : 368 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490054

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

فاطمة بنت را�شد بن علي ال�شعيدية

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة �شجايا اجلنوب ال�شاملة للتجارة

تعلـن فاطمــة بنت ر��شد بن علي �ل�شعيديـــة �أنـها تقـــوم بت�شفـيـــة �شركـــــة �شجايــا �جلنـــوب 

�ل�شاملة للتجارة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1168884 ، وللم�شفـية 

وحدها حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعة �مل�شفـية فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

واليــة �شاللــة - حمافظــة ظفــار 

هاتـف رقــم : 92241108

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�شفـية

م�شلم بن علي بن م�شتهيل الربعمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأنوار اخلري ال�شاملة للتجارة

يعلــن م�شلــم بــن علــي بن م�شتهيــل �لربعمي �أنـــه يقــوم بت�شفية �شركة �أنو�ر �خلري �ل�شاملة 

للتجارة ، و�مل�شجلـة لــدى �أمانــة �ل�شـجــل �لـتجاري بالرقـم 1096179 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفي وحده حـق متثيل �ل�شركـة فـــي �لت�شفيـة �أمام �لغـري ، وعلى 

�لعنـــو�ن  علــى  �ل�شركــة  باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  �جلميع مر�جعة 

�الآتـي :

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 309 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99489800

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�شهيل بن م�شلم بن اأحمد احلمر

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شهيل بن م�شلم بن اأحمد احلمر و�شريكه للتجارة

يعلن �شهيل بن م�شلم بن �أحمد �حلمر �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة �شهيـــل بن م�شلـــم بن 

�أحمد �حلمر و�شريكه للتجارة ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1022887 ، 

وللم�شفـــي وحده حــق متثيـــل �ل�شركـة فـــي �لت�شفية �أمام �لغري ، وعلــى �جلميع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99694636

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممود بن ريا�ش بن ربيع بيت �شرور

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ب�شائر اجلنوب املتحدة للتجارة

يعلن حممود بن ريا�ش بن ربيع بيــت �شرور �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة ب�شائـــر �جلنـــوب 

�ملتحدة للتجارة ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1087493 ، وفقـــا التفـــاق 

�لت�شفيـــــة  فـــي  �ل�شركــــة  حــــق متثيـــل  ، وللم�شفـــــي وحـــــده  2018/2/26م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 40 ر.ب : 211

هاتف رقم : 95173782

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�شعيد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�ش

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة االأمني للتجارة واملقاوالت

يعلن �شعيـــد بـــن عبد�لعزيـــز بن عمـــر �لـــرو��ش �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة �الأمـــني للتجــارة 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2009889 ، وفقا التفــاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــل �ل�شركــــة فـــي �لت�شفيـة �أمــام �لغيـــر ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99492055

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عبدالرحيم بن اأحمد بن �شامل امل�شهلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة عبدالرحيم اأحمد �شامل امل�شهلي و�شركاه للتجارة

يعلن عبد�لرحيم بن �أحمد بن �شامل �مل�شهلي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة عبد�لرحيم �أحمد 

�شامل �مل�شهلي و�شركاه للتجارة ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2082594 ، 

وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ص.ب : 117 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99496639

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�شعيد بن �شهيل بن �شعيد جداد الكثريي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شديد للتجارة واملقاوالت 

يعلن �شعيد بن �شهيل بن �شعيد جد�د �لكثريي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة م�شديد للتجارة 

و�ملقاوالت  ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2106671 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99666660

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة جداد وال�شحري للنقل واخلدمات 

يعلن �شعيد بن �شهيل بن �شعيد جد�د �لكثريي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة جد�د و�ل�شحري 

للنقل و�خلدمات  ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2161974 ، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام 

�لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99666660

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة ال�شناعات الرتاثية

يعلـن �شعيد بن �شهيــل بن �شعيــــد جــــد�د �لكثريي �أنـه يقــــوم بت�شفـيــــة �شركـــة �ل�شناعـــــات 

الرت�ثية ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 2123568 ، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء 

�ملـوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفـي وحده حق متثيل �ل�شركـة فـي �لت�شفـية �أمام �لغـري ، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�شاللــة - حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99666660

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�شفـي

�شعيد بن موؤمن بن علي علي �شليمان

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة دروب البادية للتجارة واملقاوالت 

يعلن �شعيد بن موؤمن بن علـــي علـــي �شليمـــان �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة دروب �لباديــــة 

للتجارة و�ملقاوالت  ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 2166690 ، وفقا التفاق 

�ل�شركـــاء �ملوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام 

�لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99496661

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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علي بن �شعيد بن حممد الكثريي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة دليل اخلري للتجارة واملقاوالت 

يعلن علي بن �شعيد بن حممد �لكثريي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة دليل �خلري للتجارة 

و�ملقاوالت ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجـــاري بالرقم 2135140 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

حمافظة ظفار

هاتف رقم : 94972000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن اأحمد بن علي النجار

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مناحل ظفار الوطنية للتجارة 

يعلن عبد�للـه بن �أحمد بن علي �لنجار �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة مناحـــل ظـــفار �لوطنيـــة 

للتجارة ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجـــاري بالرقم 1016701 ، وللم�شفي وحــده حـق 

كافة  فـي  �مل�شفي  مر�جعــة  �جلميع  وعلـــى   ، �لغيـــر  �أمــــام  �لت�شفيـــة  فـــي  �ل�شركة  متثيـــل 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 200 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99492255

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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مبني بن �شامل عتيق

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شاللة لبيع االأدوات البال�شتيكية والورقية �ش.م.م 

يعلن مبني بن �شامل عتيق �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة �شاللة لبيع �الأدو�ت �لبال�شتيكية 

و�لورقيـــة �ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجل �لـتجـــاري بالرقم 1093346 ، وللم�شفي 

وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92221970

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

في�شل بن اأحمد بن عبدالعزيز الروا�ش

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة القرار االأول للتجارة واملقاوالت 

يعلن في�شل بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لرو��ش �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة �لقر�ر �الأول للتجارة 

و�ملقـــاوالت ، و�مل�شجلـــة لـــــدى �أمانــــة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1048910 ، وفـــقــا التفـــــاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام 

�لغيـــر ، وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 99704400

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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غازي بن نا�شر بن �شامل العلوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة امل�شوؤولية االجتماعية �ش.م.م  

يعلن غازي بن نا�شر بن �شامل �لعلوي �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة �مل�شوؤولية �الجتماعية 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1301492 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، 

وعلـــى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

املعتزة - والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99887774

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ال�شهب للياقة البدنية  

 ، �ل�شهب للياقة �لبدنية  �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة  يعلن غازي بن نا�شر بن �شامل �لعلوي 

�ملـــوؤرخ  �ل�شركـــاء  ، وفقا التفـــاق   1280851 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لـدى  و�مل�شجلة 

2018/2/20م ، وللم�شفي وحــده حـق متثيـــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمــــام �لغيـــر ، وعلـــى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

املعتزة - والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99887774

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الدولية خلدمات حقول النفط

يعلــن غازي بن نا�شر بن �شامل �لعلوي �أنـــه يقــوم بت�شفية �شركــة �لدولية خلدمات حقول 

�لنفط ، و�مل�شجلـة لــدى �أمانــة �ل�شـجــل �لـتجاري بالرقـم 1304845 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفي وحده حـق متثيل �ل�شركـة فـــي �لت�شفيـة �أمام �لغـري ، وعلى 

�لعنـــو�ن  علــى  �ل�شركــة  باأعمــال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمور  كافــــة  فـي  �مل�شفـي  �جلميع مر�جعة 

�الآتـي :

املعتزة  - �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99887774

بادعاء�تهـــــم �شــد  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفـية ل�شركـة غـازي وهـالل للتجـارة

يعلن غازي بن نا�شــر بن �شامل �لعلوي �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة غــازي وهـــالل للتجــارة ، 

و�مل�شجلـة لدى �أمانـــة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1042070 ، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء �ملـوؤرخ 

وعلـــى   ، �لغـري  �أمام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/2/20م 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

املعتــزة - �شاللــة - حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99887774

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�شفـي
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�شعيد بن را�شد بن �شامل البادي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اإبراهيم حممد وحميد العامري للتجارة - ت�شامنية  

�إبر�هيم حممد وحميد  �شركـة  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لبادي  �شامل  بن  ر��شد  بن  �شعيد  يعلن 

�لعامري للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1140957 ، 

وفقــا التفــاق �ل�شركـاء �ملـــوؤرخ 2017/12/20م ، وللم�شفــي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 260 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99450003

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شماء جمان للتجارة �ش.م.م  

يعلن �شعيد بن ر��شد بن �شامل �لبادي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شماء جمان للتجارة �ش.م.م ، 

و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــم 1622617 ، وفقــــا التفـــــاق �ل�شركــــاء �ملـــوؤرخ 

وعلى   ، �لغري  �أمـام  �لت�شفيـــة  فـــي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�شفــي   ، 2018/2/26م 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 260 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99450003

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شعيد واإبراهيم العامري للتجارة - ت�شامنية  

يعلن �شعيد بن ر��شد بن �شامل �لبادي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �شعيد و�إبر�هيم �لعامري 

للتجــارة - ت�شامنيـــة ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــم 1100700 ، وفقــــا 

التفــــــاق �ل�شركـــــاء �ملـــوؤرخ 2017/12/20م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 260 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99450003

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة خمبز برزمان �ش.م.م  

 ، �ش.م.م  برزمان  �شركـة خمبز  بت�شفية  يقوم  �أنه  �لبادي  �شامل  بن  ر��شد  بن  �شعيد  يعلن 

و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــم 1718843 ، وفقــــا التفــــــاق �ل�شركـــــاء �ملـــوؤرخ 

2017/12/20م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى 

�جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 260 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99450003

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حمد �شعيد النعماين واإبراهيم حممد العامري - ت�شامنية  

يعلن �شعيد بن ر��شد بن �شامل �لبادي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة حمـــد �شعـــيد �لنعمانـــي 

و�إبر�هيم حممد �لعامري - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــم 

1179799 ، وفقــــا التفــــــاق �ل�شركـــــاء �ملـــوؤرخ 2017/12/20م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــق متثيـــــل 

�ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 260 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99450003

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن علي بن ح�شن الرئي�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأر�ش التوفري �ش.م.م  

يعلن حممد بن علي بن ح�شن �لرئي�شي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة �أر�ش �لتوفيـــر �ش.م.م ، 

و�مل�شجلـــة لدى �أمانــــــة �ل�شجــــل �لـتجــاري بالرقــــم 1638939 ، وللم�شفــي وحده حق متثيــل 

�ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ص.ب : 700 ر.ب : 132 ال�شيب 

هاتف رقم : 99332030

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حممد بن عبداللـه بن �شامل املعمري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اإعمار الربميي للتجارة �ش.م.م  

يعلن حممد بن عبد�للـه بن �شامل �ملعمري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �إعمار �لربميي للتجارة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1051046 ، وللم�شفــي وحده حق 

متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 424 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92575258

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة طالئع خور ال�شيابي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  

يعلن حممد بن عبد�للـه بن �شامل �ملعمري �أنه يقوم بت�شفية �شركـة طالئع خور �ل�شيابي 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1078994 ، 

وللم�شفــي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - مركز الوالية

�ص.ب : 682 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92809042

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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عبداللـه بن �شعيد بن �شلطان ال�شاعدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شهول ال�شويح للتجارة - ت�شامنية  

يعلن عبد�للـه بن �شعيد بن �شلطان �ل�شاعدي �أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شهـــول �ل�شويـــح 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1137991 ، وللم�شفــي 

وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ص.ب : 287 ر.ب : 416

هاتف رقم : 99883312

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

علي بن عامر بن حممد امل�شايخي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شماء بندر للتجارة - ت�شامنية  

يعلن علي بن عامر بن حممد �مل�شايخي �أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شماء بندر للتجارة - 

ت�شامنية  ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1106257 ، وللم�شفــي وحده 

حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية جعالن بني بو ح�شن - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ص.ب : 302 ر.ب : 415

هاتف رقم : 95150014

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حمد بن عبداللـه بن حممد املاخلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع اأرياف جعالن املتحدة للتجارة - ت�شامنية  

يعلن حمد بن عبد�للـه بن حممد �ملاخلي �أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع �أرياف جعالن 

�ملتحدة للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1193062 ، 

وللم�شفــي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 92706225

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن حممد بن علي العرميي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة فنار �شياع للتجارة - ت�شامنية  

�أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة فنار �شياع للتجارة -  �أحمد بن حممد بن علي �لعرميي  يعلن 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1078537 ، وللم�شفــي وحده 

حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 99569191

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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فهد بن �شعيد بن �شلطان امل�شرفـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شابيح ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  

يعلن فهد بن �شعيد بن �شلطان �مل�شرفـي �أنه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شابيح �ل�شرق للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1062513 ، وللم�شفــي 

وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 98291328

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

نا�شر بن حمدون بن خمي�ش البلو�شي و�شالح بن حمد بن را�شد البلو�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأ�شوار جعالن العاملية للتجارة - ت�شامنية  

يعلن نا�شر بن حمدون بن خمي�ش �لبلو�شي و�شالح بن حمـــد بــن ر��شـــد �لبلو�شـــي �أنهـــما 

يقومان بت�شفيـــة �شركـــة �أ�شو�ر جعالن �لعاملية للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لــدى �أمانـــة 

فـــي  �ل�شركـــة  ، وللم�شفــيني وحدهمـــا حــق متثيـــــل   1253910 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل 

تتعـــق  �لتــي  �الأمـــور  كافـــة  فـي  �مل�شفيني  مر�جعــة  �جلميع  وعلى   ، �لغري  �أمـام  �لت�شفيـــة 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

هاتف رقم : 99016722

كمــــا يدعــــو �مل�شفـيان مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـيني 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــيان
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عبدالوهاب بن حممد بن حمد البالل

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة قب�ش ال�شرية للتجارة - ت�شامنية  

يعلن عبد�لوهاب بن حمــمد بن حمد �لبـــالل �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة قبـــ�ش �ل�شريـــة 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لــدى �أمانـــة �ل�شجــــل �لـتجــاري بالرقــــم 1022537 ، وفقـــا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�شفــي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة 

�أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ص.ب : 222 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99002927 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

�شالح بن خمي�ش بن �شعيد ال�شعيبي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة فلج كبدا للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  

يعلن �شالح بن خمي�ش بن �شعيد �ل�شعيــبي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة فلج كبد� للتجــارة 

و�ملقـــاوالت - ت�شامنيـــة ، و�مل�شجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�شجـــــل �لـتجــــاري بالرقــــم 1090204 ، 

وللم�شفــي وحده حق متثيــل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

قلهات - والية �شور 

�ص.ب : 176 ر.ب : 411

هاتف رقم : 95836094

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن اأحمد بن �شالح ال�شبلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة 

ل�شركـة حممد بن اأحمد بن �شالح ال�شبلي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  

يعلن حممد بن �أحمد بن �شالح �ل�شبلي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة حممد بن �أحمد بن 

�ل�شجــــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلة   ، ت�شامنية   - و�ملقاوالت  للتجارة  و�شريكه  �ل�شبلي  �شالح 

�أمـام  �لت�شفيـــة  فـــي  �ل�شركة  ، وللم�شفــي وحده حق متثيــل   3137783 بالرقــــم  �لـتجــاري 

�لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ص.ب : 650 ر.ب : 311

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

را�شد بن عامر بن را�شد احلب�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة النجم االأخ�شر للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م  

يعلن ر��شد بن عامر بن ر��شد �حلب�شي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة �لنجم �الأخ�شر للهند�شة 

و�ملقــــاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلـــة لـــــدى �أمانــــــة �ل�شجــــل �لـتجــاري بالرقــــم 1129115 ، وفــــقا 

فـــي  �ل�شركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�شفــي   ، 2018/2/13م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  جمعية  لقر�ر 

�لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

�ص.ب : 378 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99431343

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

خلف بن حافظ بن خلف الذهلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة خلف حافظ وحممد نا�شر العربي - ت�شامنية  

يعلن خلف بن حافظ بن خلف �لذهلي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة خلف حافـــظ وحممـــد 

نا�شر �لعربي - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجـل �لـتجــاري بالرقــــم 1219537 ، 

وفــــقا التفـــاق �ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي 

�لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 1 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99899123

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

لوؤي بن �شعيد بن زاهر احل�شرمي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ح�شن �شاذان للتجارة واملقاوالت - تو�شية  

يعلن لوؤي بن �شعيد بن ز�هر �حل�شرمي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة ح�شن �شاذ�ن للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1566830 ، وفقا التفاق 

�ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام 

�لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 277 ر.ب : 124

هاتف رقم : 95226877 - 96626155

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

حممد بن �شعيد بن �شامل الغافري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة جبال �شاي للتجارة �ش.م.م  

�أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة جبال �شاي للتجارة  يعلن حممد بن �شعيد بن �شامل �لغافري 

�ش.م.م  ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1030591 ، وفقا التفاق �ل�شركـــاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 75 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99030000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن �شعود بن حمد العربي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة بيت ال�شرف للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  

يعلن عبد�للـه بن �شعود بن حمد �لعربي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة بيت �ل�شرف للتجارة 

، وفقا   1596284 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانة  ، و�مل�شجلــة لدى  و�ملقاوالت - ت�شامنية 

التفاق �ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة 

�أمـام �لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 4 ر.ب : 329

هاتف رقم : 99275955

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

اأمين بن عبداللـه بن اأحمد الفار�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة ب�شائر امل�شنعة للتجارة - تو�شية  

يعلن �أمين بــن عبد�للــــه بــن �أحمـــد �لفار�شـــي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة ب�شائـــر �مل�شنعـــة 

للتجارة - تو�شية  ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1588834 ، وفقــا التفــاق 

�ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام 

�لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 478 ر.ب : 312

هاتف رقم : 99868573

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

خ�شيب بن حممد بن عي�شى احلرا�شي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة بادية االأندل�ش املتحدة - ت�شامنية  

�أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة بادية �الأندل�ش  يعلن خ�شيب بن حممد بن عي�شى �حلر��شي 

�ملتحدة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1074042 ، وفقــا التفــاق 

�ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام 

�لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 92411414

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حممد بن را�شد بن �شيف املالكي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأنهار اخلري الوطنية للتجارة - ت�شامنية  

يعلن حممد بن ر��شد بن �شيف �ملالكي �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــــة �أنهــــار �خليـــر �لوطنيـــة 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1197988 ، وفقــا التفــاق 

�ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام 

�لغري ، وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي : 

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 907 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99347778

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

عدنان بن حممد بن خليفة البدري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة النبالء الوطنية - ت�شامنية  

يعلن عدنان بن حممد بن خليفة �لبدري �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــــة �لنبالء �لوطنية - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1131765 ، وفقا التفاق �ل�شركـــاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 95700765

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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هالل بن خليفة بن فا�شل اخل�شوري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املك�شاح للتجارة - ت�شامنية  

يعلن هالل بن خليفة بن فا�شل �خل�شوري �أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــــة �ملك�شاح للتجارة - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1011589 ، وفقا التفــاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 110 ر.ب : 329

هاتف رقم : 99892236

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شعدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة املباركات للت�شوق �ش.م.م 

�أنه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــــة �ملباركات للت�شوق  يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن �شعيد �ل�شعدي 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1021684 ، وفقا التفــاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�شفــي وحده حق متثيـــــل �ل�شركـــة فـــي �لت�شفيـــة �أمـام �لغري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي : 

املعبيلة ال�شمالية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 21 ر.ب : 312

هاتف رقم : 96021179

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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�سعيد بن �سامل بن حمد العلوي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأبراج احل�سن الذهبي للتجارة - ت�سامنية

الذهبي  اأبراج احل�صن  �صركـــة  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  العلوي  �صامل بن حمد  �صعيد بن  يعلـن 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1162264 ، وللم�صفـي 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـة امل�صفـي  وحــده حــق متثيــل ال�صركـــة فـي الت�صفـية 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

�ص.ب : 216 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99376009

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

مطـر بن عبداللـه بن علـي اجلابـري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جود املحافظة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مطـر بن عبداللـه بن علـي اجلابـري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جود املحافظة للتجارة - 

ت�صامنيــة ، وامل�صجلـة لــدى اأمانـــة ال�صجــــل الـتجـاري بالرقـم 1312630 ، وللم�صفـي وحـــده 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 96664270

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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يا�سر بن �سامل بن را�سد ال�سام�سي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأبناء �سامل اليحيائي للتجارة �ش.م.م

اأبناء �صامل اليحيائي  اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة  يعلـن يا�صر بن �صامل بن را�صد ال�صام�صي 

وللم�صفـي   ،  1084733 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 92566491

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

فـي�سل بن عبداللـه بن را�سد الغيثي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية 

ل�سركـة عبداللـه بن را�سد بن حارب الغيثي وولده للتجارة - تو�سية

يعلـن فـي�صل بن عبداللـه بن را�صد الغيثي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة عبداللـه بن را�صد بن 

الـتجـاري بالرقـم  اأمانـة ال�صجـل  ، وامل�صجلـة لدى  حارب الغيثي وولده للتجارة - تو�صية 

8065691 ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 90600700

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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عبداللـه بن حممد بن �سليمان املجرفـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة العز الذهبية للتجارة - ت�سامنية

الذهبية  العز  �صركـــة  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  املجرفـي  �صليمان  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1015489 ، وللم�صفـي 

اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي  وحــده حــق متثيل ال�صركـــة فـي الت�صفـية 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

�ص.ب : 142 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 97333021

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جمعة بن �سعيد بن علي الزيدي و�سريكه للتجارة

يعلـن جمعة بن �صعيد بن علي الزيدي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جمعة بن �صعيد بن علي 

الزيــدي و�صريكــه للتجــارة ، وامل�صجلـة لـــدى اأمانـــة ال�صجــــل الـتجـاري بالرقـــم 8038112 ، 

وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة 

امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 95701090

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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علي بن خمي�ش بن �سامل ال�سبلي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اخلان ال�سمالية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن خمي�ش بن �صامل ال�صبلي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة اخلان ال�صمالية للتجارة - 

، وللم�صفـي وحده   1090882 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  ت�صامنية 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 99621587

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

حمود بن حممد بن �سلطان اجلحافـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة ب�سمة التوا�سل للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمـــود بن حممـــد بن �صلطان اجلحافـي اأنــــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة ب�صمة التوا�صل 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1029101 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

�ص.ب : 17 ر.ب : 418

هاتـف رقــم : 92222612

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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حممد بن �سعيد بن عبود العلوي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة بادية ال�سام للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �صعيد بن عبود العلوي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة بادية ال�صام للتجارة - 

، وللم�صفـي وحده   8063702 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  ت�صامنية 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 92103807

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

علي بن عبداللـه بن �سعيد الغيثي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية 

ل�سركـة علي بن عبداللـه بن �سعيد الغيثي و�سريكه للتجارة - تو�سية

اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة علي بن عبداللـه بن  الغيثي  يعلـن علي بن عبداللـه بن �صعيد 

�سعيد الغيثي و�صريكه للتجارة - تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 

8055742 ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

�ص.ب : 344 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 93668405

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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اأحمد بن علي بن عبيد النعيمي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية

 ل�سركـة اأحمد بن علي النعيمي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن علي بن عبيد النعيمي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة اأحمد بن علي النعيمي 

و�صريكه للتجارة واملقاولت - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 

8071632 ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 98801780

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة واحة النوخذة للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن اأحمــد بن علــي بن عبيد النعيمــي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة واحة النوخـــذة للتجــارة - 

، وللم�صفـي وحده   8071730 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  ت�صامنية 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 98801780

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

نا�سر بن اإ�سماعيل بن �سعيد ال�سحي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية 

ل�سركـة رموز م�سقط احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن نا�صر بن اإ�صماعيل بن �صعيد ال�صحي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة رموز م�صقط احلديثة 

للتجارة واملقاولت - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1197630 ، 

وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة 

امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 94000334

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

حممد بن �سليمان بن علي العي�سائي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة ب�ساتني الوقبة للتجارة - ت�سامنية

اأنــــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة ب�صاتــني الوقبــة  يعلـــن حممد بن �صليمان بن علي العي�صائـــي 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 7052120 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة ينقـل - حمافظــة الظاهــرة

�ص.ب :83 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 99003496

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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�سامل بن حمد بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اجلبل ال�ساطع للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �صامل بن حمد بن �صامل املعمري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة اجلبل ال�صاطع للتجارة - 

ت�صامنية ، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1012727 ، وللم�صفــــي وحــــده 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 99885820

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة عجائب الربميي احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �صامل بن حمد بن �صامل املعمري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة عجائب الربميي احلديثة 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1183171 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 99885820

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي 
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نا�سر بن �سامل بن عمري النا�سري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة مطعم ومقهى الريف - تو�سية

يعلـن نا�صر بن �صامل بن عمري النا�صري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة مطعم ومقهى الريف - 

تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 8054789 ، وللم�صفـي وحده حق 

متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة الربميـــي- مركـز الواليـة

�ص.ب : 94 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 92226565

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

خليفة بن مرهون بن ن�سيب اليعقوبي\

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة الركن الغربي للتجارة - ت�سامنية

الغربي  الركن  �صركـــة  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  اليعقوبي  ن�صيب  بن  مرهون  بن  خليفة  يعلـن 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 8062765 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

�ص.ب : 78 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 92221072

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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عبداللـه بن حممد بن علي ال�سحي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة �ساطئ د�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن علي ال�صحي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة �صاطئ د�ش للتجارة 

9011846 ، وفقا  اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم  واملقاولت - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى 

لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

والية دبا - حمافظــة م�سندم

�ص.ب : 58 ر.ب : 800

هاتـف رقــم : 99866988

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

علي بن اأحمد بن عبداللـه احلريف ال�سحي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة منور م�سندم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن علي بن اأحمد بن عبداللـه احلريف ال�صحي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة منور م�صندم 

للتجارة واملقاولت - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 9008810 ، 

وفقا لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

والية دبا - حمافظــة م�سندم

�ص.ب : 12 ر.ب : 800

هاتـف رقــم : 99711599

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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نا�سر بن عبدالـله بن �سامل ال�سديري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جبل العامد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن نا�صر بن عبدالـله بن �صامل ال�صديري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جبل العامد للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1065112 ، وفقا لتفاق 

ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�صفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�صركـــة فـي الت�صفـية اأمــام 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 50 ر.ب : 123

هاتـف رقــم : 99337489

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

عبداللـه بن �سعيد بن علي العا�سمي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة ج�سور عربي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن عبداللـه بن �صعيد بن علي العا�صمي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة ج�صور عربي للتجارة 

1011287 ، وفقــا  واملقــاولت - تو�صيــة ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقــــم 

الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  وللم�صفـي وحده حق متثيل   ، 2018/3/5م  املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 235 ر.ب : 516

هاتـف رقــم : 99450044

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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م�سعل بن عبداللـه بن �سعيد الكلباين 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جرنا�ش خدل �ش.م.م

يعلـن م�صعل بن عبداللـه بن �صعيد الكلباين اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جرنا�ش خدل �ش.م.م ، 

، وللم�صفـي وحده حق متثيل   1234996 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  وامل�صجلـة لدى 

ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 108 ر.ب : 500

هاتـف رقــم : 93581805

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإدري�ش بن حمدان بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة قوافل املحيول للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن اإدريـــ�ش بن حمـــدان بن �صالـــم املعمــري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة قوافـــل املحيـــول 

وفقا   ،  1006138 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة   ، ت�صامنية   - للتجارة 

لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 14 ر.ب : 513

هاتـف رقــم : 93844424

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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حمود بن حميد بن حمد العربي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة مرتفعات العروبة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمود بن حميد بن حمد العربي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة مرتفعات العروبة للتجارة - 

ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 8050511 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 62 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99669194

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

�سلطان بن عيد بن علي العلوي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة حارة الفراج للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة حارة الفراج للتجارة -  يعلـن �صلطان بن عيد بن علي العلوي 

، وللم�صفـي وحده   1078638 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  ت�صامنية 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة الربميـــي

هاتـف رقــم : 96371188

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفـي
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عبداللـه بن بخيت بن اأحمد حاردان 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بو هاجر الدولية للتجارة  

يعلن عبداللـه بن بخيت بن اأحمد حاردان اأنه يقوم بت�صفية �صركـة بو هاجر الدولية للتجارة ، 

وامل�صجلـــة لـدى اأمانــة ال�صجل الـتجاري بالرقم 1255538 ، وفقـــا لتفـــاق ال�صركـــاء املـــوؤرخ 

2018/2/26م ، وللم�صفــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�صركة فـــي الت�صفيـــة اأمــــام الغيـــر ، وعلـــى 

اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92217777

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة هامات م�سقط العاملية 

يعلن عبداللـه بن بخيت بن اأحمد حاردان اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة هامات م�صقط العاملية ، 

وامل�صجلة لدى اأمانــــة ال�صجـــل الـتجـاري بالرقـم 1206705 ، وفقـــا لتفــاق ال�صركــــاء املــــوؤرخ 

وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�صفـي   ، 2018/2/26م 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �ساللة - حمافظــة ظفــار

�ص.ب : 54 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 92217777

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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م�سلــم بن �سعيــد بن علــي قطــن 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة الع�سرية لالأدوات املكتبية والقرطا�سية

يعلـن م�صلم بن �صعيد بن علي قطن اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة الع�صرية لالأدوات املكتبية 

والقرطا�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1076988 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �ساللة - حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99491900

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الع�سرية للخدمات ال�سياحية

يعلن م�صلم بن �صعيد بن علي قطن اأنـه يقــوم بت�صفية �صركــة الع�صرية للخدمات 

، وفقا لتفاق   1001536 بالرقـم  الـتجاري  ال�صـجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�صجلـة  ال�صياحية 

اأمام  الت�صفيـة  فـــي  ال�صركـة  متثيل  حـق  وحده  وللم�صفي   ، 2018/2/25م  املوؤرخ  ال�صركاء 

الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�صركــة علــى 

العنـــوان الآتـي :

واليـة �ساللة - حمافظــة ظفــار

هاتف رقم : 99491900

بادعاءاتهـــــم �صــد  للتقــــدم  ال�صركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفــــي
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عبدالـله بن حممـد بن بـالل ال�سحـي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ال�سحي وحممد الكمزاري للتجارة - ت�سامنية

ال�صحي  عبداللـه  �صركـــة  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  ال�صحي  بالل  بن  حممد  بن  عبدالـله  يعلـن 

الـتجـاري بالرقـم  اأمانـة ال�صجـل  ، وامل�صجلـة لدى  وحممد الكمزاري للتجارة - ت�صامنية 

متثيل  حق  وحده  وللم�صفـي   ، 2018/1/30م  املــــوؤرخ  ال�صركــــاء  لتفــاق  وفقـــا   ،  9003282

ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

والية خ�سب - حمافظــة م�سندم

�ص.ب : 44 ر.ب : 812

هاتـف رقــم : 99345028

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

علـي بن حممـد بن عبداللـه ال�سحـي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منازل دبـا للمقـاوالت - ت�سامنيـة

يعلن علي بن حممد بن عبداللـه ال�صحي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة منازل دبا للمقاولت - 

ت�صامنيـة ، وامل�صجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�صجـل الـتجــــاري بالرقـــــم 1222365 ، وفقـــا لتفــاق 

اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  وللم�صفـي وحده حق متثيل   ، 2018/3/6م  املــــوؤرخ  ال�صركــــاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

والية دبــا - حمافظــة م�سندم

�ص.ب : 83 ر.ب : 800

هاتـف رقــم : 98122961

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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خمي�ش بن �سعيد بن خمي�ش الكحايل 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركة مدائن العهود الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن خمي�ش بن �صعيد بن خمي�ش الكحايل اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة مدائن العهود الوطنية 

للتجارة واملقاولت - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1121797 ، 

وللم�صفـي وحـــده حـق متثيل ال�صركـــــة فـي الت�صفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 والية �سحــم - مركـز الواليـة

�ص.ب : 282 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 92101166

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

حممود بن �سيف بن نا�سر املحروقي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جنائن عز للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممود بن �صيف بن نا�صر املحروقي اأنـه يقـوم بت�صفـيــة �صركـــة جنائن عـــز للتجـــارة - 

ت�صامنيــة ، وامل�صجلـة لــــدى اأمانـــــة ال�صجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1067875 ، وفقــــا لتفــــاق 

اأمام الغـري ،  2018/2/20م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية  ال�صركاء 

وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�صركـة على العنوان الآتي : 

 واليــة منـــح  - حمافظــة الداخليــة 

�ص.ب : 1198 ر.ب : 618

هاتـف رقــم : 99434130

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه الربيكي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة رونق نخل للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه الربيكــي اأنـــــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة رونــق نخــل 

للتجارة - ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1029845 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 والية نخل - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 300 ر.ب : 323

هاتـف رقــم : 99328984

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اأحمد بن م�سعود بن حماد تبوك

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن م�سعود حماد تبوك و�سريكه للتجارة

يعلن اأحمد بن م�صعود بن حماد تبوك اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة اأحمد بن م�صعود حماد 

تبوك و�صريكه للتجارة ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 2070588 ، وفقا 

لتفاق ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

واليــة �ساللــة - حمافظــة ظفــار 

هاتـف رقــم : 99492099

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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اأحمد بن �سهيل بن اأحمد احل�سري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة دواجن �سحنوت �ش.م.م

يعلـــن اأحمـــد بن �صهيـــل بن اأحمـــد احل�صـــري اأنـــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة دواجـــن �صحنــــوت 

�ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 2175185 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2017/12/5م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 118 ر.ب : 214

هاتـف رقــم : 99492278

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة احل�ســـاد لالأعـــالف �ش.م.م

يعلــن اأحمــد بن �صهيـــل بن اأحمد احل�صري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة احل�صــــاد لالأعـــــالف 

�ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 2146347 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2017/12/6م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 118 ر.ب : 214

هاتـف رقــم : 99492278

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اال�ستق�ساء العميق املتحدة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �صهيل بن اأحمد احل�صري اأنـــه يقـــوم بت�صفيـــة �صركـة ال�صتق�صاء العميق 

، وفقا لتفاق   2195925 بالرقم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانــة  وامل�صجلة لدى   ، املتحدة �ش.م.م 

الت�صفيـــــة  فـــي  ال�صركــــة  حــــق متثيـــل  ، وللم�صفـــــي وحـــــده  2017/12/4م  املوؤرخ  ال�صركاء 

اأمــــام الغيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 118 ر.ب : 214

هاتف رقم : 99492278

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفــــي

اأحمد بن عامر بن بخيت قطن

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة حجيف للخياطة والتطريز - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن عامر بن بخيت قطن اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة حجيف للخياطة والتطريز - 

ت�صامنية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 2127180 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليــة �ساللــة - حمافظــة ظفــار 

هاتـف رقــم : 98977772

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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عبداللـه بن عمــر الـروا�ش

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة غ�سـون اجلبـل للتجـارة

يعلن عبداللـه بن عمر الروا�ش اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة غ�صـون اجلبـل للتجـارة ، وامل�صجلـة 

لدى اأمانة ال�صجـل الـتجـاري بالرقم 2109530 ، وفقا لتفاق ال�صركاء املوؤرخ  2018/2/8م ، 

وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ساللة اجلديدة - �سارع النجاح -  مبنى رقم : 51 - الطابق االأر�سي 

�ص.ب : 2028 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99445274

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اخلطـوة الرابحـة للتجـارة واملقـاوالت 

يعلـــن عبداللـه بن عمـــر الـــروا�ش اأنـه يقـــوم بت�صفـية �صركـــة اخلطـــوة الرابحـــة للتجـــــارة 

واملقاولت ، وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجـل الـتجـاري بالرقم 1046673 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ  2018/2/8م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ساللة اجلديدة - �سارع النجاح -  مبنى رقم : 51 - الطابق االأر�سي 

�ص.ب : 2028 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99445274

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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ماجد بن �سامل بن �سعيد العامري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اإعمـار �سرفيـت للتجـارة واملقـاوالت 

يعلن ماجد بن �صامل بن �صعيد العامري اأنـه يقـــوم بت�صفـيـــة �صركـــة اإعمـار �صرفيـت للتجـارة 

واملقـاولت ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1057617 ، وللم�صفـي وحده 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 �سلكــوت - حمافظــة ظفــار 

هاتـف رقــم : 92288621

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

حممـد بن �سعيــد اآزاد تبـوك

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأبراج ال�سهباء احلديثـة للتجـارة �ش.م.م

يعلـن حممـد بن �صعيــد اآزاد تبـوك اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة اأبراج ال�صهباء احلديثـة للتجـارة 

�ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1289010 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

احل�سيلــة - �ساللــة - حمافظــة ظفــار 

هاتـف رقــم : 96055556

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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اأحمد بن بخيت بن عبدالعزيز احل�سري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة احل�سـري والعوفـي للتجـارة

يعلن اأحمد بن بخيت بن عبدالعزيز احل�صري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة احل�صري والعوفـي 

للتجـارة ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1066903 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99492755

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفـي

رائد بن �سعيد بن خمي�ش بيت رجيبون 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأبـو نائــل للتجـارة

 ، للتجـارة  نـائــل  اأبـو  �صركـــة  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  �صعيد بن خمي�ش بيت رجيبون  رائد بن  يعلـن 

وامل�صجلــــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجـاري بالرقـم 1070569 ، وفقــا لتفاق ال�صركــاء املــوؤرخ 

، وعلـــى  الغـيـــر  اأمـــام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  ، وللم�صفـي وحـــده حـــق متثيل  2018/3/4م 

اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 93999386

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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�سامل بن عبود بن بخيت الكثريي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جوهرة اأتني للتجارة واملقاوالت 

اأتني للتجارة  اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جوهرة  يعلـن �صامل بن عبود بن بخيت الكثريي 

واملقــاولت ، وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�صجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 2182491 ، وفقــا لتفــاق 

اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  وللم�صفـي وحده حق متثيل   ، 2018/2/28م  املـوؤرخ  ال�صركــاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 95323388

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

عا�سم بن عمر بن حممد باحجاج 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سباب احلارة ال�ساملة 

يعلن عا�صم بن عمر بن حممد باحجاج اأنـــه يقـــوم بت�صفيـــة �صركــــة �صباب احلارة ال�صاملة ، 

وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1082404 ، وفقـــا لتفــــاق ال�صركـــاء املـــوؤرخ 

اأمــــام الغيـــر ، وعلـــى  2018/2/7م ، وللم�صفي وحــده حـق متثيـــل ال�صركة فـــي الت�صفيـــة 

اجلميع مراجعــة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 276 ر.ب : 211 �ساللة

هاتف رقم : 99292204

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفــــي
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اإ�سماعيل بن حممد بن �سليمان املعمري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأفكــار لتقنيــة املعلومــات �ش.م.م

يعلـن اإ�صماعيل بن حممد بن �صليمان املعمــري اأنـه يقـوم بت�صفـيــــة �صركـــة اأفكــــار لتقنيــــة 

املعلومات �ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1784196 ، وفقــا لتفــاق 

اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  وللم�صفـي وحده حق متثيل   ، 2018/2/22م  املـوؤرخ  ال�صركــاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1459 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 96203036

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة الطـني للتعميـر �ش.م.م

يعلـن اإ�صماعيل بن حممد بن �صليمان املعمــري اأنـه يقـوم بت�صفـيــــة �صركـــة الطني للتعمري 

�ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1155888 ، وفقــا لتفــاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1459 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 96203036

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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 اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اأنبـار النفطيـة �ش.م.م

يعلـن اإ�صماعيل بن حممد بن �صليمان املعمــري اأنـه يقـوم بت�صفـيــــة �صركـــة اأنبار النفطية 

�ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1148703 ، وفقــا لتفــاق ال�صركــاء 

املـوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1459 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 96203036

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

هيثم بن �سليمان بن حممد الرواحي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع اأبو االأكثم الرواحي �ش.م.م

يعلـن هيثم بن �صليمان بن حممد الرواحي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة م�صاريع اأبو الأكثم 

1208024 ، وللم�صفـي  اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم  الرواحي �ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

والية �سمائــل

�ص.ب : 684 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 92119533

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

-215-



اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

فهد بن �سعود بن عبدالعزيز الهوتي 

 اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع فهد �سعود و�سريكه - تو�سية

يعلـن فهد بن �صعود بن عبدالعزيز الهوتي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة م�صاريع فهد �صعود 

و�صريكه - تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1492594 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 2918 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 99321443

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة فهد بن �سعود وابنته للتجارة - تو�سية

يعلن فهد بن �صعود بن عبدالعزيز الهوتي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة فهد بن �صعود وابنته 

للتجارة - تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجاري بالرقـم 1322036 ، وللم�صفـي 

وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 2918 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 99321443

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع الرحيق املختوم للتجارة - تو�سية

اأنـــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة م�صاريع  يعلـن مظاهــر بـــن حممـــد بن عبدالر�صــا العبدوانــي 

الـتجـاري بالرقــــم  اأمانــــة ال�صجــــل  ، وامل�صجلـة لدى  الرحيــق املختــوم للتجــارة - تو�صيـــة 

1044766 ، وفقا لقرار جمعية ال�صركاء املوؤرخ 2018/1/14م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل 

ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 179 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 92657743

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع الفـدك العامليـة �ش.م.م

اأنـــه يقـوم بت�صفـية �صركـــة م�صاريع  يعلـن مظاهــر بـــن حممـــد بن عبدالر�صــا العبدوانــي 

 ،  1086856 بالرقــــم  الـتجـاري  ال�صجــــل  اأمانــــة  لدى  وامل�صجلـة   ، �ش.م.م  العاملية  الفدك 

ال�صركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�صفـي   ، 2018/1/14م  املوؤرخ  ال�صركاء  جمعية  لقرار  وفقا 

، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق  اأمام الغـري  فـي الت�صفـية 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 179 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 92657743

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي 
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عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة خمي�ش احل�سار واأوالده �ش.م.م

تعلـن عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية اأنـها تقـوم بت�صفـية �صركـــة خمي�ش احل�صار واأولده 

لقرار جمعية  وفقا   ،  1689444 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة   ، �ش.م.م 

اأمام  2018/2/13م ، وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية  ال�صركاء املوؤرخ 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 510 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 92063663

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـية

رجاء بنت زهران بن �سامل احلارثية

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة خطـوط النـور�ش للتجـارة �ش.م.م

النـور�ش  �صركـــة خطـوط  بت�صفـية  تقـوم  اأنـها  احلارثية  �صامل  بن  زهران  بنت  رجاء  تعلـن 

للتجـارة �ش.م.م ، وامل�صجلـة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجـاري بالرقـم 1779842 ، وفقـــا لقـــرار 

جمعية ال�صركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1676 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92629212

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـية 
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م�سعود بن عامر بن م�سعود احلجري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة �سماء اإبراء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن م�صعود بن عامر بن م�صعود احلجري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة �صماء اإبراء املتحدة 

 ،  1098701 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 

وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة 

امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة القابل - مركز الوالية - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 60 ر.ب : 419

هاتـف رقــم : 92283500

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

�سعيد بن خمي�ش بن هديب امل�سكري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة منر ال�سرقية للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلـن �صعيد بن خمي�ش بن هديب امل�صكري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة منر ال�صرقية للم�صاريع 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1096626 ، وفقا لتفاق 

اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�صفـي   ، 2018/2/27م  املوؤرخ  ال�صركاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

 واليـــة مطــرح - حمافظـة م�سقـط

هاتـف رقــم : 92308302

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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نبيل بن يو�سف بن قا�سم املالكي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة احلد احلاد للتجارة �ش.م.م

يعلن نبيل بن يو�صف بن قا�صم املالكي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركة احلد احلاد للتجارة �ش.م.م ، 

وامل�صجلـــة لــدى اأمانـــة ال�صجـل الـتجـاري بالرقــــم 1016750 ، وفقـــا لقــرار ال�صركـــاء املــوؤرخ 

2018/2/7م ، وللم�صفـي وحـده حــق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

روي - واليـــة مطــرح

�ص.ب : 847 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 24823650

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي 

اأحمد بن عبدالرحيم بن �سومـار الزدجالـي 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية 

ل�سركـة الكون خلدمات احلا�سب االآيل والهواتف النقالة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عبدالرحيم بن �صومـار الزدجالـي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة الكون خلدمات 

احلا�صب الآيل والهواتف النقالة �ش.م.م ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 

1816322 ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 604 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99370702

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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جاويـد بن ح�سـني بن �سالـم 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع اأبـو حممـد املتميـزة - تو�سية

يعلن جاويـد بن ح�صـني بن �صالـم اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة م�صاريع اأبـو حممـد املتميـزة - 

1143846 ، وفقا لتفاق جمعية  تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 

اأمام  الت�صفـية  فـي  ال�صركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�صفـي   ، 2018/2/21م  املوؤرخ  ال�صركاء 

الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على 

العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 657 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 99770670

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

عبداحل�سني بن رجب بن جنباخ الزدجايل\

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة جومت جرنل و�سركاه للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة جومت جرنل  يعلـن عبداحل�صني بن رجب بن جنباخ الزدجايل 

و�صركـــاه للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�صجلـــة لــدى اأمانــــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1063397 ، 

وفقا لتفاق جمعية ال�صركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�صفـــي وحــده حــق متثيـــل ال�صركـــة 

، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق  اأمام الغـري  فـي الت�صفـية 

باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 350 ر.ب : 117

هاتـف رقــم :  96968126

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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�سعيد بن علي بن �سعيد الغماري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة �سهول اخلليج الذهبية - تو�سية

يعلـن �صعيد بن علي بن �صعيد الغماري اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة �صهول اخلليج الذهبية - 

تو�صية ، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقـم 1120078 ، وفقا لتفاق ال�صركاء 

املوؤرخ 2018/2/13م ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

واليـــة العامــــرات 

�ص.ب : 47 ر.ب : 120 

هاتـف رقــم : 95953134

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

عبداللـه بن �ساملني بن خمي�ش الهدابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع احلائمة احلديثة �ش.م.م 

اأنــه يقــوم بت�صفية �صركـة م�صاريع احلائمة  يعلن عبداللـه بن �صاملني بن خمي�ش الهدابي 

احلديثة �ش.م.م ، وامل�صجلـة لــدى اأمانــة ال�صـجــل الـتجاري بالرقـم 1126587 ، وللم�صفي 

وحده حـق متثيل ال�صركـة فـــي الت�صفيـة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي 

كافــــة الأمور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�صركــة علــى العنـــوان الآتـي :

والية ال�سيب

�ص.ب : 572 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99333818 

بادعاءاتهـــــم �صــد  للتقــــدم  ال�صركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .

امل�سفــــي

-222-



اجلريدة الر�سمية العدد )1235(

اإبراهيم بن خلفان اأوالد اأحمد 

اإعــــــــــالن

عن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة اللوؤلوؤة الزرقاء احلديثة للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة اللوؤلوؤة الزرقاء احلديثة  اإبراهيم بن خلفان اأولد اأحمد  يعلـن 

، وفقا لقرار   1070604 الـتجـاري بالرقـم  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  للتجارة �ش.م.م 

الت�صفـية  ال�صركـة فـي  ، وللم�صفـي وحده حق متثيل  2018/3/8م  املوؤرخ  ال�صركاء  جمعية 

اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة 

على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 3050 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 94777795

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

فرا�ش بن يو�سف بن حمد ال�سام�سي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة املرا�سم الراقية - ت�سامنية

يعلـن فــرا�ش بن يو�صف بن حمد ال�صام�صــي اأنـه يقـوم بت�صفـية �صركـــة املرا�صــم الراقيـــة - 

، وللم�صفـي وحده   1202742 بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  ، وامل�صجلـة لدى  ت�صامنية 

حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعة امل�صفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1099 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 92131236

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي
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عبـدالـله بن م�سلم بن عبداللـه اخل�سوري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركـة عبـدالـله بن م�سلم اخل�سوري و�سريكه - ت�سامنية

�صركـــة عبـدالـله بن  بت�صفـية  يقـوم  اأنـه  يعلـن عبـدالـله بن م�صلم بن عبداللـه اخل�صوري 

بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجـل  اأمانـة  وامل�صجلـة لدى   ، ت�صامنية   - و�صريكه  م�صلم اخل�صوري 

1411616 ، وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�صركـة فـي الت�صفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع 

مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�صركـة على العنوان الآتـي : 

دار�سيت - والية مطرح - حمافظــة م�سقط

�ص.ب : 462 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99384837

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه .
امل�سفـي

-224-




