
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1237(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

     وزارة الداخليـــــة
�سادر فــي 2018/3/29 ب�ساأن اأداء الق�سم ملن متت  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2018/45 

املوافقة له على منحه اجلن�سية العمانية .
              وزارة القـــوى العاملـــة

�ســـادر فــي 2018/3/26 بتحديـــد ن�سبــة القــوى  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/113 
العاملـــة الوطنيــة فـي من�ســـاآت القطــاع اخلــا�ص 

العاملة فــي جمال التاأمني .
                                                                         الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

�سادر فـي 2018/3/21 باإ�سدار الالئحــــة املاليـــــة  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2018/40 
للهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

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 بانتقال ملكيتها .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 14 رجــــــــــــــــــب 1439هـ                                                   املـوافـــــــــــق 1 ابريــــــــــــل 2018م
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رقم 
ال�سفحة

جمــل�س املناق�ســـــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/3 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية املتكاملة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كر�ستال ال�سرق �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�ص للخدمات الفنية والهند�سية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي خلدمات احلقول �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سبيخي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأي ار ام العاملية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتياز الدولية للخدمات العامة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ات�سال للم�ساريع التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الوطنية لإدارة امل�ساريع �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستودعات الدقم التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور دم�سق للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرف الف�سي �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان جي �سي بوزوير �ص.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جي بي جي لال�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خط فهود للتجارة والنقل �ص.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الطائر العاملية �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلفار للنقليات واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ريتاج ال�سروق الدولية �ص.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العز للمقاولت واخلدمات اللوج�ستية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العامرة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد الرب للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح زبريي للتجارة واملقاولت - تو�سية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الآمال النرية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اآفاق البدر املميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سيف وعلي اأبناء عبداللـه بن ن�سيب املقبايل 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ريا�ص الوقبة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رو�سة الوقيبة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
الربيكي  ح�سن  بن  مبارك  بن  عبداللـه  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
 اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأ�سخري واملقبايل للتجارة - ت�سامنية .

ال�سعيلي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعالن 
وابنته للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سموخ اخل�سراء للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة امل�ستقبل الزاهي للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع الأفرا�ص للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة براري ال�سويق للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة طارق ال�سبلي و�سريكه للتجارة �ص.م.م .

الربيكي  را�سد  بن  حممد  بن  عبداملجيد  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعالن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الرذاذ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روافد املجد احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة را�سد بن خاطر بن حممد املقبايل و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة طالب بن حمد املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املنال اخلليجي �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سبايا للخياطة والتطريز - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البيان ملنتجات الأملنيوم - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع املرابع العربية احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

رقم 
ال�سفحة
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حور �سحار احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجواء جمان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة وادي اجلناة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تالل الباطنة العاملية - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأنعام �سحم �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بروج الأ�سايل للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو �سلطان املقبايل للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سا�ص اخلد للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأعراف املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بهجة �سحار احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خمي�ص وحممد اأبناء عبيد بن �سامل احلو�سني .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع خط ال�ساحل املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة دنيا الطفل - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجواء اجلنوب احلديث للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة �سمال ري�سوت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رموز دبي الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة قمم املعاين للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مل�سات العا�سمة املتميزة للتجارة - ت�سامنية .

 اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرا�سدون العاملية �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرا�سدون العاملية لتجارة مواد واأدوات البناء �ص.م.م .

 اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الإبداع والتميز العاملي �ص.م.م .
 اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املركز العربي لالإن�ساء والتعمري - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الت�سييد الراقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سارف �سحم للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سهول اخل�سراء لبيع احلديد واخلردة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة دار اخلمائل للتجارة �ص.م.م .
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرايا لوى الع�سرية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مدائن ماآرب للتجارة - تو�سية .

 اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة النجد للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سموع الذهبية املتميز للمقاولت �ص.م.م .

اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حممد بن كرم البلو�سي و�سريكه للتجارة  اإعالن عن بـدء 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عمق الإبداع للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهم احلجرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرياف �سنا�ص �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجواء الديل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـــدء اأعـمــــال الت�سفيــــة ل�سركــــة اإبراهيــــم بن حممــــد عبداللـه بــــن علــــي 

اآل عبدال�سالم و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الفولذ للتجارة - ت�سامنية .

�سليمان  بن  عبداللـه  اأبناء  و�سامي  خالد  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعالن 
البلو�سي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العي�سائي للمقاولت واخلدمات الهند�سية �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املازن للخدمات التجارية - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �ساحل اخلويرية للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الباطنة العاملية للمن�ساآت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سواء الغرب للتجارة - تو�سية .

البلو�سي  مو�سى  بن  حممد  بن  عبداللـه  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعالن 
واإخوانه للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع املدينة ال�ساطع - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سرح للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الك�سكول للتجارة واخلدمات �ص.م.م .
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املرتو الدولية �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإبداعات الع�سر العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع الفلج املميزة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اجلابري واخلرو�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سروح نرب احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الدلة املتحدة للتجارة واملـقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سما �سحار الذهبية للخدمات �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحايب اخلابورة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإبراهيم بن علي اخلرو�سي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـــدء اأعـمال الت�سفيــــة ل�سركـة املركــــز التقني احلديـــث للحا�ســـب الآلــــي 

والإلكرتونيات �ص.م.م  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعيد ال�سهي وحممد البارحي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمــال الت�سفيـــة ل�سركــــة عبداللـــه وعلـــي اأبنــاء حممـــد بــــن �سيــــف 

املزروعي - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مل�سات جمي�ص للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مناهل الديل الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع املزار للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فريج ال�سالم للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�ساتني �سحار للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اإعمار �سحار الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو معاذ الكثريي و�سركاه - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سور العظيم الوطنية للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـةل�سركـة �سواحي احل�سن احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بوادي العا�سمة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بوادي متان للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تالل الأر�ص البي�ساء - ت�سامنية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جواهر نزوى الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عقيداء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأديب للخدمات احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التداخل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العدوي والراجحي للتجارة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املر�ساة املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روا�سي بهالء للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مزايا الأفق احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي و�سركاه - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع ال�سهم الذهبي الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العرميي املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع طوي حقني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو معني للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احتاد ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خمي�ص بن عامر بن �سامل الفراجي و�سركاه - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خليفة الكا�سبي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبناء جمعة �سامل عبدالكرمي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منتزهات وادي �سال للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة برزخ �سور للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبناء حمد بن �سامل امل�سايخي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سور لالأثاث - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رواد العفية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منار العفية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوادي ال�سالح للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خلفان بن �سعيد واأولده للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سفق لتقنية املياه �ص.م.م  .
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اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة كنوز قلهات للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مر�سى البندر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجماد �سوف العني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل الهند�سة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سقور الولية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اأبو حوراء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهاجري الوطنية للم�ساريع - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهاجري لالإن�ساءات - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة وليد الغيالين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
وابنه  الداودي  ل�سركـة حممد بن حمد بن عبيد  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عـن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مدائن اجلود للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عطارد املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الغبار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

را�سد  واأخيه  الغيالين  حممد  بن  جا�سم  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عـن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلط ال�سرتاتيجي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تغاريد ح�سن امل�سايخ ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سحاري ال�ساخمة للتجارة - ت�سامنية 
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإطاللة البالد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بــــدء اأعـمـــال الت�سفيــــة ل�سركـــــة غابــــ�ص بــــن علــــي الغنبو�ســــي و�سركــــاه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهرة اجلوابي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ظبية جعالن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجماد بهالء الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع �سموخ احلمراء الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سم�ص الداخلية ال�ساملة - ت�سامنية .

رقم 
ال�سفحة
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اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الغربة ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهول الراكي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحاري جبال للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العمارة العربية �ص.م.م .

اإعالن عـن بـــــدء اأعـمـــال الت�سفيــــة ل�سركــــة �سالــــم بن اأحمـــد احلوقانـــي و�سريكـــــه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو رناد العربي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سندباد للرثوة ال�سمكية �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلوؤ الوادي الكبري  �ص.م.م .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الع�سفور املتحدة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلورانية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سواعد لالإن�ساءات والتعمري �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهرة ال�سند�ص للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأقطار املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة القمة احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املا�سة الالمعة املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرحبا لالت�سالت والإلكرتونيات �ص.م.م .
النجا�ســــي  مبــــارك  بن  �سعيــد  اأبنــــاء  ل�سركـة  الت�سفيـــــة  اأعـمـــال  بــــدء  عــــن  اإعــــالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل الرتقاء �ص.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بدر واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات ال�سليمية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الفهود احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سموخ وادي ال�ساب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو عبدالعزيز الها�سمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خط النطالقة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حممد بن ماجد بن حمد الغيالين و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سالح الرا�سبي و�سركاه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سجرة كابد للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو ابتكار اليعربي واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سفاء لل�سكراب �ص.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التوبي واأولده للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبيــر اخلــو�ص �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رذاذ الظاهر للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سراب ال�سحــري للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة هالل وحمد للتجارة .

اأبناء �سامل احلجري للتجارة  اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وهالل 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة معامل املنرتب احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجواء بدية احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات �سمال جر�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلوؤة اجلزيرة الوطنية للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مثلـث مزيـرع للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اآمال اخلالدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة امل�سلمي وال�سيفي للتجارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سد الطائيني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحوة اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأعمــاق ال�سرقيــة للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل بن �سليم وزاهر بن حممـد اليزيــدي 
للتجــارة واملقــاولت .

اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة بروج الغبرياء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة خزائن الوا�ضل للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اإ�ضراقــات النـــور للتجــارة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة �ضوامخ اأبهاء للتجــارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة احلجــر االأرجــواين للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة �ضالح وبدر للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة خمي�س الرا�ضدي وولده للتجارة .
اليزيــدي  حممــد  بن  هــدوب  بــن  حممد  ل�ضركـة  الت�ضفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 

و�ضريكــه للتجــارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة ربوع ال�ضلطنة لالإن�ضاءات الفنية والتعمري �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة كنوز القاع للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة بوابة قر�ضوب للتجــارة - ت�ضامنيــة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة احلنني للخياطة والتطريز .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضيق طاقة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة عجماء املتحدة للتجارة واملقاوالت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة مرتفعات �ضيح الظبي للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة العامري و�ضركاءه للتجارة واملقاوالت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة مرا�ضي اخلبة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة خيـرات برزمـان للتجــارة واملقــاوالت  �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة اأجـواء النعـمان ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة اأجـواء النعـمان املتحدة للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة ما�ضة املقاولني للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة احلبيب للفنادق وال�ضياحة �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة بيت التجارة ال�ضرقية �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�ضفيـة ل�ضركـة احلبيب العقارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة احلبيب لالأثاث �س.م.م .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلبيب لإدارة املطاعم �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلبيب لال�ستثمار �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التجار ال�سرقيون �ص.م.م .
اإعالن عن بــــدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـــــة عبداللـــه بـــن ظاهــــر الرا�ســــدي ويعقـــوب 

بن نا�سر الرا�سدي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جبال احلويالت للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع ال�سوادر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ميجال للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التميز الهند�سية الفنية �ص.م.م .
اإعـــالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعيـــد بن خميــ�ص بن �سامل الرا�سبي و�سريكه

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مكتبـة القــد�ص - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهور الأندل�ص للتجــارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سوء املا�سي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة را�سد بن عو�ص العلوي و�سعيــد بــن عــو�ص 
العلــوي - ت�سامنيـة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سوار اجلبية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع العلو للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع ن�سيم احلاجر الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عيادة الأمني الطبية �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلري الدولية للتعمري  �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرجان الظاهرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإرم لل�سياحة واخلدمات املالحية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة درر ظفــار للتجـارة واخلدمات �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سواء املحيط للتجارة .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة كنز املحيط ال�ساملة للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سمهرام للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املوقع للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الزهو للخياطة الن�سائية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريـع القطعـة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املليح للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل بن �سعيد بن �سعود اليعربي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأحمد الرحبي و�سليمان العوفـي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعيد بن زايد اجلابري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حم�سن بن حمدان اجلابري وحمود بن �سامل 

اجلابري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خريات خرا�سني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بدائع التفوق - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل بن �سليم واإخوانه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املنريي و�سريكه للتجارة واملقاولت  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خلفان بن حممد بن نا�سر ال�سام�سي و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سخور قلعة العوامر للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة العاقل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�ساطع للخدمات الفنية ال�سريعــة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع العي�سائي املتميزة وولــده للتجـارة 
واملقــاولت - تو�سيــة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة را�سد بن �سيف العي�سائي وولــده للتجــارة - تو�سيــة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة البدواوي والبلو�سـي للتجارة - ت�سامنيـة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع رمال ال�سرقية احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة طيـف الدوليـة لال�ستثمار �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تطويـر ال�سحـراء احلديثة �ص.م.م .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوطنية للمظالت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اليا�ص للخدمات الزراعية �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رواد الداخلية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رمال م�سرية للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الريبال املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بن عمري الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة الرائدة لالأجهزة الكهربائية والإلكرتونية �ص.م.م  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جوهرة البحار �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العذيبة الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سويحــات �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مظاهر حموت للتجارة واملقــاولت - ت�سامنـية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فوار�ص ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سمود للخدمات الفنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بيا�ص الداخلية للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سو�سة للم�ساريع احلديثة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرحابــة للتجــارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بدور املعبيلــة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سرار البناء للمقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سفينة الزرقاء للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأنهار الثالثة �ص.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوطية للنقل وال�سحن والتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأمواج �سور املتميزة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة قلعة الأمراء للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأطياف النهار للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جمموعة المتياز احلديثة �ص.م.م .
واإدارة  التقنية  لال�ست�سارات  املحرتفني  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 

املباين - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة طيور ال�سالم املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو علي ال�سنفري للتجارة واخلدمات .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العاملية للتكنولوجيا واخلدمات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سلناز للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأراك الهند�سية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مربط ال�سالم .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن عامر بن �سامل عامر جيد واأولده للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ج�سور الباطنة الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي بن �سيف بن حمد الرواحي وولده للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمواج حرمول املميزة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بدور عمق للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

وولــده  البلو�سي  عبداللطيف  بــن  اأحــمــد  ل�سركة  الت�سفية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزمان املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة امليا�ص للم�ساريع �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رونــق الإبــداع للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سالــم بن حممــد بــن �سيف املقبايل و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سنع طيبات اخلليج للحلوى العمانية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفزاري وامل�سعودي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد ويو�سف اأبناء �سامل بن خلفان املعمري 

للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سواء البداية الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اأبو ثامر الرو�سدي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تقا�سيم الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة هديل اخلليج للتجارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الو�سام الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات القلعة للتجارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التنني الأزرق للتجارة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات ال�سوليان للتجارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع �سهول جبل احلديد - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قمم ه�ساب الداخلية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ص الروي�ص للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الأيهم احلرا�سي للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء املهديل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مروة البلو�سي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفراح م�سقط احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد اإبراهيم احلمداين و�سركاه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سرعة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الإطارات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سويق الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويق العربية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريكان للتجارة وال�سترياد والت�سدير �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهدى املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القاعة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء علي احلارثي - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساطئ لبيع الهواتف النقالة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليمون مل�ستلزمات اخليل والفرو�سية �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزمنة للتجارة واخلدمات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد بن ها�سل اجلرواين وولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل ال�سيب للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلم الذهبي �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ م�سريب للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلزام البني للتجارة واخلدمات - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الداخلية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساب لل�سيانة واخلدمات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر الذهبية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألوان ال�سحرية العاملية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتبة العربية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب بوابة الرمال للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربجميات احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سامل اأبناء نا�سر ال�سيابي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة اخلليج املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنولوجيا الطاقة اخل�سراء �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وعادل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي مرتفعات بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك بحر العرب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سيب املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزان للتنمية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الديرة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور خلدمات التنظيف احلديثة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الدار احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوطية املتحدة �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأذواق قريات للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلجري وال�سليمي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى وحممد اجلابري للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وحممد وعبدالـله اأبناء را�سد العي�سائي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص احليل للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت ال�سرق - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تبارك العربية للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبارك للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواهد ظفار للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياف املتحدة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوبر للنقل والتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريناد احلديثة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية للتعمري �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي ال�سرقية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القادة للنقل واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سحلنوت ال�ساملة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء ذهبون للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب جند للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ الأحقاف للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار اخلري للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم اأحمد �سعيد تبوك للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج بني ربيعة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سامل للتجارة واملقاولت .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ستثمار التجاري �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيدرو�ص و�سركاه .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن اأحمد بن حممد اإبراهيم واأولده للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الوفاء العاملية للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الأملا�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنتجات ال�سينية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواقف التجارية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوازم ال�سالمة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمريا العربية للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداملجيد مربوك الزدجايل واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرونق املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الزبار للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جارن املتحدة العامة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد حم�سن واإخوانه �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الذهبية لل�سياحة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق جعالن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر جدة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الهدابي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرطبات احليل �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوادر اخلري �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامرات الدولية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيوي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز وحمالت زبري الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنفري واملر�ساة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سويحرة املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع �سحم الذهبية - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مدينة بات للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضعد املا�ضي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ماجد النظريي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضما حفيت للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الكر�ضي االأملا�ضي للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كنوز الربميي للتجارة - ت�ضامنية .
البلو�ضي  حممد  بن  اإ�ضماعيل  بن  حارب  ل�ضركة  الت�ضفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة واحة عوتب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البيان العربية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة واحة امللتقى للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضروح جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طالئع �ضحار ال�ضاملة للتجارة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضمال �ضحار ال�ضاملة للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جمي�ش لتقنية املعلومات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املرزوقي والزدجايل للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدروازة امللكية - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة هالل بن �ضليمان بن �ضعيد ال�ضمي�ضي و�ضريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأركان �ضحار الوطنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلوري الدولية للم�ضاريع الذهبية - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املنارة للنقل واخلدمات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرتفعات الغيل للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روافد اجلزيرة املميزة للتجارة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدينة املا�ضية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع واحة املغرب احلديثة �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط القارات للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دانة ال�ضحراء للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قالئد الدرر للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خالد اجلابري وعبدالـله ال�ضيزاوي للتجارة 

واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة جبال قرن الكب�ش - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اأبو في�ضل ال�ضيباين للتجارة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة براري ينقل للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة مراحب هيماء للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة روابي معول للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيد بن عبداللـه بن حمد امل�ضلحي و�ضريكه للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة جنوم عربي الذهبية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة العربي واحلب�ضي �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ه�ضبة عربي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة ينابيع تنعم للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة الكنادر التجارية - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة اأرياف ال�ضليف للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة روح اجلازر للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة روابي الدقم ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية .
ال�ضديري  �ضامل  بن  حممد  بن  عبداللـه  ل�ضركة  الت�ضفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�ضريكه - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة ب�ضائر ينقل للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة الدقم لالإن�ضاء واالإعمار .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة غرب امللدة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

العدواين  حممد  بن  عبداللـه  بن  را�ضد  ل�ضركـة  الت�ضفيـة  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفيـة ل�ضركـة رياحني ال�ضويرج للتجارة - ت�ضامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبراج احل�سارة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع بيت الأحالم الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املتحدة للقرطا�سية والتوريدات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة كنوز نزوى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن نا�سر ال�ساملي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة مدينة البحار للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سهب للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة منارة ال�سعادة املتحدة للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سباب الفجر للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اآفاق ظفار للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الربكة للخدمات الزراعية والبيطرية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الحتاد الزراعية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة �ساللة لالأعمال املدنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة مقاولون ال�سرق للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الراقي للم�ساريع وخدمات التدريب �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة قلعة البهجة الدولية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة نقطة التحول للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة بهجة امل�سريب للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو �سمود العامري للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة و�سط ال�سيب �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة احلفيد للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة فهد ال�سحراء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة التالل الذهبية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املحاور املتحدة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الرافـي لتجارة املعدات ومكائن الور�ص �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املرافـي اجلديدة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركـة اخلطوط االأمامية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب بن �سعيد الهادي وولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلوؤة اإبراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الربواين لالأغذية واخلدمات )موؤجر( �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرياف بحر العرب �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حمد بن �سلطان اله�سامي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة دانة ال�سرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة كي ان ار فيرب جال�ص �سيليو�سنز �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد احلمي�سيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اأنوار جرنان للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه اخلنجري واأحمد الندابي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة فيافـي فهود خلدمات النفط والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الفنون للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة الفتى ال�ساعد للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة م�ساريع زهرة اليا�سمني املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة فيافـي عز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اأثري العود - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سرق فهود للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة نه�سة اإزكي للتجارة -ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املحيط الع�سرية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة المتداد الهند�سية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة برج الأحالم للمقاولت والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة اجلرداء للتجارة - ت�سامنية .

رقم 
ال�سفحة



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الإ�سماعيلي لالإن�ساء والتعمري - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة احل�ساد الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرزاق بنتوت للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سلطان بن خنفور الدرعي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبد بن حمود بن علي ال�سيباين واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل احلياة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأنوار الظاهرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سرات ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد حمدان وبدر املحروقي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ه�ساب ال�سمال للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سا�ص هيماء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحاري جفار للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد وحممد اأبناء خلفان بن حمد املحروقي 
للتجارة - ت�سامنية .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن �سالح بن را�سد اخلياري واأولده  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سم�ص احل�سارة الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم بن �سامل احلديدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة نب�ص الإبداع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة احللول ال�سهلة احلديثة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الوميظ ال�ساطع للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الو�سيط لل�سحن �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الأخيار �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �ساحل ف�سغاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ن�سور املعالة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سنع الوثبة للبال�ستيك �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الدرة الطيبة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات الداخلية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة يون�ش العمري للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع جنم املحافظة اجلديدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املدينة املا�سية املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة املقاوالت الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة القمة لتاأجري املعدات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو يامن الهدابي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد خمي�ش و�سريكه ملقاوالت البناء - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة روح التقنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو اليمامة العرميي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الروافد للم�ساريع الفنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الريف امللكي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع العفية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهل الدريز للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وعلي اأبناء مبارك بن حمد الها�سمي 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة البطح احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو فهد وولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة جعالن لتجارة املوا�سي واالأغنام - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الغليلة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سعيد العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار ماأرب للتجارة واملقاوالت .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي بن �سلطان الكندي و�سريكته 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطوف للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي حلة الربج للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق حفيت للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن عبداللـه بن حممد اخلالدي واأوالده للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار املميزة للمقاوالت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة بن عبداللـه بن علي اآل عبدال�سالم و�سريكه .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلليج احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اخلليج املا�سية للم�ساريع الوطنية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط العربي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فرا�ش احلو�سني للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الباطنة الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن حميد بن م�سبح ال�سبلي واأوالده - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سامل علي عكعاك و�سريكه للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العربية للخدمات الهند�سية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سوح العربية للتجارة واملقاوالت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم حممد �سعيد جداد واأوالده للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلياة املتحدة للتجارة واملقاوالت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بان للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداد االإمنائية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار الدولية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة للربجميات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوهيبي والفار�سي للتجارة �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزاحمي والعي�سري للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة امل�ستقيمة للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سيب للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور العا�سمة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنجاء للريا�سة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر اخلري الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد اجلهوري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنـــواء املتحـــدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةجافني كروز للتوريدات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغابة املطرية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينــة املعبيلــة للتجــــارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لالأ�سماغ �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سعلة العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد بن خمي�ص العرميي و�سريكته 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاحتة الأمل �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املدار املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأنعام املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستوى للخدمات الهند�سية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن خالد واأحمد بن حممد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة داو جمان للتطوير �ص.م.م .

اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرمال الذهبية املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة انرجي انرتنا�سيونال ال�سرق الأو�سط �ص.م.م .

اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع البحر الأحمر احلديثة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبراج �سور احلديثة لالإن�ساءات �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة ما�سة العقر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة ح�ساد الزمن للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة العوايل ال�ساملة للتجارة واملقاولت .
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وزارة الداخلية 

قــرار وزاري

رقــم 2018/45

ب�سـاأن اأداء الق�سـم ملـن متـت املوافقـة لـه علـى منحـه اجلن�سيـة العمانيـة

ا�ستنادا اإلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يجـــب علـــــى كـل مـــن متــــــت املوافقـــة لــــــه علـــــى منحــــه اجلن�سيـــــة العمانيــــة اأن يق�ســــم اأمــــام 
رئيـــ�س املحكمـــة االبتدائيــــة التي يقـع فيها مقر اإقامته باأن يكــــون مواليــا ل�سلطنــة عمـان 

واأن يحرتم نظامها االأ�سا�سي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها ، واأن يكون مواطنا �ساحلا . 
وتتولـــى دائــــرة اجلن�سيـــة واجلـــوازات بــوزارة الداخليــــة التن�سيــــق مـــــع املحكمـــــة املخت�ســــة 

فـي هــــذا ال�ســــاأن .
املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 11 مـن رجـــــــــــــــب 1439هـ 
املـوافـــــق : 29 مـن مـــــــــــــار�س 2018م 

 حمود بن في�سل البو�سعيدي
                                                                                             وزيــــــر الداخليــــــة 
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وزارة القـــوى العاملـــة

قـــرار وزاري 

رقـــم 2018/113

بتحديد ن�سبة القوى العاملة الوطنية

فـي من�سـاآت القطاع اخلا�ص العاملة فــي جمال التاأمني

ا�ستنادا اإلى قـانـون العمل ال�سـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم 2003/35 ، 
واإلــى املر�ســــوم ال�سلطانــــي رقـــــم 2004/76 بتحديـــــد اخت�ســا�ســات وزارة القـــوى العاملـــة ، 

واعتمـاد هيكلهـــا التنظيـمي ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2013/192 بتحديد ن�سبــة القــوى العاملــة الوطنــية فـي من�ســاآت 

القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمـــال التاأمني ،
وبنـــاء علـــى مـا تقت�سيه امل�سلحــة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تكون ن�سبة القوى العاملة الوطنية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص العاملة فـي جمال التاأمني 
على النحو املبني باجلدول املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2013/192 امل�سار اإليه ، كما يلغى كــــل مــا يخالــــــف هــــذا القــرار ، 
اأو يتعار�ص مـع اأحكامـه .

املــادة الثالثــــة

ين�سـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  8  من رجــــــــــــــــــب 1439هـ
املوافـــــق : 26 من مــــــــــــــــار�ص 2018م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري
                                                                          وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

جــــــدول 

ن�سبة القوى العاملة الوطنية 

فـــي من�ســاآت القطــاع اخلــا�ص العاملــة 

فـي جمال التاأمني لل�سنوات 2018 - 2019 - 2020م

         قطــاع التاأمـــني

ن�سبة القوى العاملة الوطنية 
التي يجب حتقيقها خالل ال�سنة 

2020م2019م2018م

50%45%40%الإدارة العليا

75%75%65%الإدارة الو�سطى

 املهـن الخت�سا�سيـة 
والت�سغيليـــــة امل�سانـــــدة 

%90%90%90

75%75%70%ن�سبة التعمني الكلية للقطاع
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الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

قــرار

 رقم 2018/40

باإ�ســدار الالئحــة املاليــة 

للهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

ا�ستنادا اإلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2013/36 باإن�ساء الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية 

واملت��سطة واإ�سدار نظامها ،

واإلى م�افقة جمل�س اإدارة الهيئة ،

واإلى م�افقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة املالية للهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي  :  3   من رجــــــــــــــــب 1439هـ 

املـوافـــــق  : 21 من مـــــــــــــــار�س 2018م 

 د . علـي بن م�سعود بن علي ال�سنيـدي 

رئيـــــ�س جملـــ�س اإدارة الهيئــــــة العامـــة 

لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة      
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 الالئحـة املاليـة 

للهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

البـــاب الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يك�ن للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر  : 

- الهيئـــة : 
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة .

- املجـلــ�س : 
جملــــــ�س اإدارة الهيــئة .

- الرئيـــــ�س : 
رئيـــــــ�س املجل�س .

- الرئيــ�س التنفـيذي : 
الرئيـــــــ�س التــــنفـيذي للهيــــــئة .

- املديـر العـام : 
املدير العام لل�س�ؤون الإدارية واملالية بالهيئة .

- املديـر املالـي : 
مدير دائرة ال�ســـ�ؤون املالـــيـــــة بالهيـــــئة .

- املوظفـون املاليـون : 
وكتــبة  ال�سلــف  وحاملــ�  اخلزائــن  واأمناء  واملراجع�ن  الداخلي�ن  واملدقق�ن  املحا�سب�ن 

ال�س�ؤون املالية واأمناء املخازن واأمناء ال�سجل فـي الهيئة .
- جلنـة التدقيـق : 

جلنة منبثقة من املجل�س تق�م مبراقبة البيانات املالية والإ�سراف على اأنظمة التدقيق 
الداخلي للهيئة .
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- املفو�س بالإنفـــاق : 
الرئيـــــ�س التنفـيذي اأو من يفـــــ��سه .

- اجلهاز : 
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .

- امليزانية : 
الربنامج املايل املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .

- احل�ساب اخلتامي : 
الإيــرادات وامل�سروفـــات الفعليـــة عـــن ال�ســــنــة املاليـــــة املنتهيـــــة م�زعــة ح�ســب ت�سنــيف 

امليزانيـة ، بالإ�سافـــــة اإلى املركز املايل للهيئة فـي نهاية ال�سنة املالية .
- اأمر ال�سراء : 

النم�ذج الذي ت�ستخدمه دائرة ال�س�ؤون الإدارية بال�سراء لتكليف اأي م�رد �س�اء كان جهة 
حك�ميـــة اأو م�ؤ�س�ســـة اأو �سركـــة اأو فردا بت�ريد �سلع اأو اأداء خدمات للهيئـــة ، وقـــد يكـــ�ن 
يدويـــا اأو عن طريـــق ال�شبكـــة املعلوماتيـــة العامليـــة ، وتعتبـــر ال�شـــروط امللحقــة بـــه جــزءا 

ال يتجزاأ من �شروط التعاقد .
- املركز املايل : 

قائمة ت��سح حق�ق والتزامات الهيئة فـي تاريخ معني من ال�سنة . 

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على كافة املعامالت املالية للهيئة وكل ما مـن �ساأنــه املحافظــة 
على حق�قها وممتلكاتها ، وتــ�سري فـيمــا مل يـــرد ب�ساأنـــه نـــ�س خـــا�س فـي هــذه الالئحــة 

اأحكــــام النظم والق�انني والل�ائح املعم�ل بها . 

املــادة ) 3 (

تبداأ ال�سنة املالية للهيئة فـي الي�م الأول من �سهر يناير من كل �سنــة ، وتنتهـي فـــي اليــ�م 
)31( احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة ذاتها .

املــادة ) 4 (

يت�لى تدقيق ح�سابات الهيئة مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ، 
وي�سدر بتعيينه ، وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س .
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البــاب الثانــي

الخت�سا�سـات وال�سالحيـات املاليـة

الف�ســل الأول

 الخت�سا�سـات وال�سالحيـات املاليـة للمجـل�س

املــادة ) 5 (

يت�لى املجل�س الخت�سا�سات وال�سالحيات املالية الآتية :
اأ - اعتماد م�سروع امليزانية واحل�ساب اخلتامي قبل رفعه اإلى وزارة املالية .

ب - اعتماد قيمة الر�س�م واملبالغ التي تتقا�ساهـــا الهيــئة مقابل اخلـــدمات التي تقدمها ، 
وي�سدر بها قرار من الرئي�س بعــد م�افقة وزارة املالية .

ج - اإقرار خطط وبرامج وم�سروعات الهيئة .

د - اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن اأعمال الهيئة وفق الق�اعد املعم�ل بها 
فـي ال�سلطنة وم�افاة كل من وزارة املالية واجلهاز بن�سخة منه .

هـ - اإعداد تقرير �سن�ي عن اأن�سطة الهيئة ورفعه اإلى جمل�س ال�زراء .

الف�ســل الثانــي

الخت�سا�سـات وال�سالحيـات املاليـة للرئيـ�س التنفـيـذي

املــادة ) 6 (

الرئي�س التنفـيذي ه� امل�س�ؤول عــن اأمــ�ال الهيئــة ، وعـــن الإ�ســـراف علـــى الأعمــال املاليــة 
فـي الهيئة ، وعن �سالمة الإجراءات اخلا�سة بها .

املــادة ) 7 (

يت�لى الرئي�س التنفـيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س ال�حدة وفقا للق�انني والنظم 
الإدارية واملالية املعم�ل بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، ويبا�سر على الأخ�س الآتي :

 اأ - الإ�سراف على اإعداد م�سروع امليزانية .

ب - الت�قيع على اللتزامات املالية والعق�د فـي حدود ال�سالحيات املقررة لـه قان�نا .
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ج - اعتماد �شندات ال�شرف بعد التاأكد من توافـر ال�شـــروط القانونية واملالية واملحا�شبية 
الالزمـة فـي حدود ال�سالحيات املقررة لـه قان�نا ، وله تف�ي�س بع�س �سالحياته .

، وتقارير  بالهيئة  وامل�سروعات اخلا�سة  اإعداد اخلطط والربامج  الإ�سراف على   - د 
التدقيق املايل والإداري عن اأعمال الهيئة ، قبل عر�سها على املجل�س .

هـ - اقرتاح قيمة الر�س�م واملبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها ، 
ورفعها اإلى املجل�س لالعتماد . 

 و - اإعداد تقارير دورية عن اأعمال الهيئة ، ورفعها اإلى املجل�س . 

الف�ســل الثالــث

الخت�سا�سـات وال�سالحيـات املاليـة للمديـر الـعام

املــادة ) 8 (

املدير العام ه� امل�س�ؤول اأمام الرئي�س التنفـيذي عن تنفـيذ اأحكام هذه الالئحة ، وعن متابعة 
الأعمال املالية فـي الهيئــة ، وعــن �سالمة الإجراءات اخلا�سة بها ، ويبا�سر على الأخ�س 

الآتـي :
اأ -  اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من تطبيق اأحكام الق�انني والل�ائح والقرارات 

ال�سادرة تنفـيذا لها ، واتباع النظم املالية واملحا�سبية املقررة فـي هذه الالئحة .

ب - التحقـــق مــن اتخــاذ الحتياطـــات الكافـيـــة ، والإجـــراءات الالزمــــة للمحافظــــة 
على اأم�ال الهيئة .

ج - التحقق من حت�سيل اإيرادات الهيئة فـي م�اعيدها ، وقيدها فـي ال�سجالت املعدة 
لذلك .

د -  التحقق من قيد م�سروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك . 

هـ - التحقق من اأن ال�سرف يتم فـي حدود املخ�س�سات املالية املعتمدة فـي امليزانية .

و - درا�ســـة التقارير والبيانات املقدمــة اإلـــيه مـــن املخت�ســـني بالهيئـــة قبـــل عر�سهـــا 
على الرئي�س التنفـيذي .

ز - الت�قيع على اللتزامات املالية والعق�د فـي حدود ال�سالحيات املالية املمن�حة له .
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ح - اعتماد �شندات ال�شرف بعد التاأكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية 
فـي حدود ال�سالحيات املالية املمن�حة لـه . 

ط - متابعة ت�شوية ال�شلف امل�شتدمية واملوؤقتة فـي التواريخ املحددة لذلك . 
ي - الإ�سراف على اإعداد تقارير التدقيق املايل والإداري عن اأعمال الهيئة ، وعر�سها 

على الرئي�س التنفـيذي .
ك - متابعــة اإعداد امليزانية واحل�ساب اخلتامي واملركز املايل ، وعر�سها على الرئي�س 

التنفـيذي .
ل - اقــرتاح التعديــالت علــى الل�ائــح والنظم املالية واملحا�سبية بالتن�سيق مع املدير 

املايل ومدير دائرة التدقيق الداخلي .
 م - اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل الرئي�س التنفـيذي .

الف�ســل الرابــع

الخت�سا�سـات وال�سالحيـات املاليـة للمديـر املالـي 

املــادة ) 9 (

املديــر املالــي هــ� امل�ســ�ؤول عــن كافــة الأعمال املالية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات الهيئة 
ومعامالتهـــا املاليـــة وقيدهــا فـي ال�سجالت اخلا�سة بها ، وتنفـيذ كافة الإجراءات املتبعة 

فـي املحافظة على اأم�ال الهيئة ، ويبا�سر على الأخ�س الآتي :
 اأ - الإ�سراف على تنظيم ال�سجالت املالية للهيئة .

ب - حت�سيل الإيرادات فـي م�اعيدها ، وقيدها فـي ال�ســجالت املعدة لذلك ، واتخــاذ 
كافة ال�سبل والإجراءات الالزمة لتح�سيلها فـي م�اعيدها قبل انتهاء ال�سنة املالية .

ج - قيد م�سروفات الهيئة فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
د - التحقق من اأن ال�سرف يتم فـي حدود املخ�س�سات املالية املعتمدة فـي امليزانية ، 

واأنه قد مت ت�جيهها اإلى الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله . 
هـ- مراجعة �شندات ال�شرف للتاأكد من توافر ال�شروط القانونية واملالية واملحا�شبية 

امل�ؤيدة لل�سرف .
و - اعتماد �سندات ال�سرف فـي حدود ال�سالحيات املالية املمن�حة له بعد اعتمادها 

من قبل دائرة التدقيق الداخلي .
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ز - ا�ستكمال اإجراءات حت�يل املبالغ امل�ستحقة مب�جب �سندات ال�سرف اإلى م�ستحقيها . 

ح - التوقيع على االلتزامات املالية والعقود بعد التحقق من توافر ال�شروط القانونية 
واملالية واملحا�سبية الالزمة فـي حدود ال�سالحيات املالية املمن�حة لـه . 

ط - ت�شويــــة ال�شلـــف امل�شتدميـــة واملوؤقتــة فــي التواريــخ املحـــددة لــذلك ، وفقــا الأحكام 
هذه الالئحة .

ي - اإعداد م�سروع امليزانية ، واحل�ساب ال�سهري واخلتامي وم�قف املركز املايل .

ك - اتخــاذ اإجراءات التاأمني على اخلزائن وحمت�ياتها وممتلكات الهيئة �سد جميع 
الك�ارث والأخطار .

ل - اأي مهام اأخرى يكلف بها .

الف�ســل اخلامــ�س

دائــرة التدقيــق الداخلــي

املــادة ) 10 (

تخت�س دائرة التدقيق الداخلي ب�سفة اأ�سا�سية بالتحقق من تطبيق اأحكام الق�انني والل�ائح 
تخت�س  كما   ، عليها  املتعارف  املحا�سبية  والأ�س�ل  واملبادئ  بها  املعم�ل  املالية  والقرارات 

باقرتاح الإجراءات والت��سيات الالزمة للمحافظة على اأم�ال الهيئة . 

املــادة ) 11 (

تبا�سر دائرة التدقيق الداخلي اخت�سا�ساتها املقررة لها مبقت�سى الق�انني والل�ائح والقرارات 
ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن وفقا لربنامج تدقــيق �سنــ�ي يعتمـــد مـــن الرئيـــ�س بعـــد عر�ســـه 

على جلنة التدقيق قبل بداية كل �سنة مالية .
وتخ�سع كافة القي�د املحا�سبية �س�اء فـيما يتعلق مب�سروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو الأم�ال 
الثابتة واملنق�لة املخ�س�سة لها وامل�ستندات وال�سجالت املالية فـي الهيئة للتدقيق الداخلي . 
اأنه ينط�ي  اإذا تبني  اأي �سند �سرف لالعتماد  اإحالة  التدقيق الداخلي  ول يج�ز لدائرة 
على خمالفة لأحكام الق�انني والل�ائح والنظم املالية املعم�ل بها اأو للعق�د والرتباطات 

ال�سارية . 
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املــادة ) 12 (

تت�لى دائرة التدقيق الداخلي اإعداد تقارير دورية تعر�س على جلنة التدقيق ، تت�سمن 
نتائج التدقيق والفح�س واملخالفات املالية واأ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها ، ويتم اإخطار 
املدير العام واملديرين املعنيني فـي الهيئة بن�سخة منها لإجراء التعديالت اأو الت�سحيحات 

الالزمة ، والعمل على تالفـيها م�ستقبال . 
املــادة ) 13 (

املالية  وال�سجالت  وامل�ستندات  القي�د  املالية تقدمي  ال�س�ؤون  دائــرة  علـــى م�ظفــــي  يجـــب 
اإلى دائرة التدقيق الداخلـــي لتدقيقهـــا ، كما يجب تزويد املدققني باأي معل�مات اأو بيانات 

تف�سيلية عند طلبها . 
البــاب الثالــث

النظـام املالـي واملحا�سبـي بالهيئـة

الف�ســـل الأول

امليزانيــــــة

الفــــــــرع الأول

م�ســـروع امليزانيـــة

اأول : اأ�س�س اإعداد م�سروع امليزانية

املــادة ) 14 (

تق�م الهيئة باإعداد م�سروع ميزانيتها فـي اإطار النظم التي ت�سدر من وزارة املالية ، وحتت 
اإ�سراف الرئي�س التنفـيذي . 

املــادة ) 15 (

ت�سكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي جلنة برئا�سة املدير العام تخت�س بالإ�سراف على اإعداد 
م�سـروع امليزانـية ، وبعـــد مناق�ســة م�ســـروع امليزانيـــة مـــع التق�سيمـــات الإداريـــة املخت�ســـة 
فـي الهيئـــة ، يعـــر�س الرئيــ�س التنفـيذي م�سروع امليزانية على املجل�س لعتماده ، وتلتزم 
الهيئة بتقدمي م�سروع امليزانية اإلى وزارة املالية على النماذج املعدة لذلك قبل بداية ال�سنة 

املالية بـ)3( ثالثة اأ�سهر على الأقل .
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املــادة ) 16 (

يراعى عند اإعداد م�سروع امليزانية اأن ت�سمل تقديرات امل�ارد وامل�سروفات كافة التق�سيمات 
الإدارية للهيئة . 

املــادة ) 17 (

يتبع فـي اإعداد م�سروع امليزانية اأ�سا�س ال�ستحقاق بحيث حتمل كل �سنة مالية مبا يخ�سها 
من م�سـروف اأو اإيراد ب�سـرف النظر عن ال�سنة املالية التي يتم فـيها الإنفاق اأو التح�سيل .

املــادة ) 18 (

ل يجـــ�ز للهيئـــة تخ�سيــ�س مــ�رد معني مل�اجهة اإنفاق حمدد اإل فـي الأح�ال التي ي�سدر 
بها مر�س�م �سلطاين ، اأو التي تك�ن تنفـيذا لتفاقيات التزمت الهيئة بها . 

املــادة ) 19 (

ونتائج  ال�سابقة  امليزانيات  لتنفـيذ  الفعلية  النتائج  امليزانية  تقديــرات  اإعـــداد  فـــي  يراعــى 
املتابعة املالية فـي ال�شنة ال�شابقة واملقايي�س واالأمناط الكمية واملالية والدرا�شات واالأبحاث 
العلمية والقت�سادية التي ت�ؤدي اإلى حتقيق الأهداف وامل�سروعات التي تتقرر فـي اخلطة 

ال�سن�ية والق�انني والل�ائح والقرارات النافذة .

املــادة ) 20 (

ت�سنف امليزانية داخل الهيئة اإلى اأب�اب وف�س�ل وبن�د وم�اد وفقا للت�سنيف الذي يعتمده 
املجل�س ، وفـي جميع الأح�ال يراعى فـي الت�سنيف ما ياأتي :

1 - الإيرادات املالية للهيئة ، وت�سمل الآتي :

اأ - العتمادات التي تخ�س�س لها فـي امليزانية العامة للدولة . 

ب - ح�سيلة املبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري . 

ج - الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد م�افقة جمل�س ال�زراء .

د - ع�ائد اأم�ال الهيئة . 

هـ - اأي اإيرادات اأخرى ي�افق عليها جمل�س ال�زراء .
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2 - امل�سروفات ، وت�سمل الآتي : 

اأ - امل�سروفات اجلارية .

ب - امل�سروفــــات الـــراأ�س ماليـــة وت�سمــل امل�سروفــات غيـــر املرتبطــة بامل�سروعــات ، 
وتكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�سروعات .

ثانيا : اأ�س�س تقدير الإيرادات

املــادة ) 21 (

يراعى عند اإعداد تقديرات اإيرادات امليزانية ما ياأتي :
اأ - ال�سرت�ساد بالإيرادات التي مت حت�سيلها خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .

ب - الزيادة اأو النخفا�س املت�قع فـي الإيرادات عن ال�سنة املالية حمل التقدير نتيجة 
حت�سيله  واملت�قع  اجلديدة  امل�سروعات  وت�سغيل  القائمة  الأن�سطة  فـي  التغريات 
من الإيرادات املتاأخر حت�سيلها عن الأع�ام ال�سابقة ، والعائد من الر�س�م واملبالغ 

التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .

ج - الإ�سارة اإلى الق�انني والل�ائح والقرارات اخلا�سة بكل اإيراد .

د - تاأثيـر الق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية على امليزانيـــة اجلـــاري العـــمل بهـــا ، 
وما يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .

هـ - التـزام الدقة والبعد عن املغالة فـي التقدير .

القت�سادية  كالع�امل  الإيـــراد  اتــجاه  فــي  ت�ؤثـــر  الــتي  الع�امـــل  جميـــع  مراعـــاة  و- 
والجتماعية .

ز - تقدير الإيرادات كاملة دون ا�ستقطاع اأي نفقات منها .

ثالثا : اأ�س�س تقدير امل�سروفات 

     1 - امل�سروفات اجلارية 

املــادة ) 22 (

يراعى فـي تقدير امل�سروفات اجلارية ما ياأتي :
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اأ - العمل على تر�سيد الإنفاق .

ب - ال�سرت�ساد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املاليتني ال�سابقتني .

ج - تاأثري الق�انني والل�ائح والقرارات ال�سارية علــى امليزانيــة اجلـــاري العمــل بهــا ، 

وما قد يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية ال�سنة املالية اجلديدة من تعديالت .

املــادة ) 23 (

يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأج�ر ما ياأتي :

اأ - اأن ت�سمل التقديرات كافة الرواتب والأج�ر والبدلت وامل�ستحقات املالية الأخرى 

جلميع امل�ظفـني بالهيئة وفقا لالأنظمة املعم�ل بها . 

ب - اأن يك�ن عدد ال�ظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد .

ج - ح�ســاب التعديــالت ال�ج�بية فـي الرواتب والأج�ر املرتتبة على �سدور مرا�سيم 

�سلطانية اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو ال�ستثنائية اأو املكافاآت اأو الرتقيات .

د - اإي�ساح املربرات الالزمة بالن�سبة للزيادة غيـر ال�ج�بية فـي الرواتب والأج�ر .

املــادة ) 24 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ياأتي :

اأ - تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�سرة باأداء الهيئة ملهامها على اأ�سا�س 

حجم الن�شـــاط امل�شتهــدف واملعدالت النمطية املو�شوعة مع اال�شرت�شاد مبعدالت 

ال�ستهالك خالل ال�سنـــتني املاليتـــني ال�سابقتني واملت�قع ا�ستهالكه خالل ال�سنة 

املالية اجلارية .

ب - اأن يت�سمــن تقديـــر امل�ستلزمـــات ال�سلعية ما حتتاجه امل�سروعات اجلديدة للهيئة ، 

والتي تتم وتدخل فـي مرحلة الت�سغيل خالل �سنة التقدير .

ج - ح�ساب الكميات املت�قع ت�افرها باملخازن عند بدء ال�سنة املالية حمل التقدير .
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املــادة ) 25 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ياأتي :

اأ - يقدر بند الإيجار وفقا ملا ت�ستاأجره الهيئة من اأرا�س اأو مبان ويرفق بيان بهذه 
الأرا�ســي واملبانـي م��ســحا بــه القيمــة الإيجاريــة لكل منها وتاريخ بداية ونهاية 

عقد الإيجار .

ب - يك�ن تقدير اعتماد عق�د اخلدمات على اأ�سا�س العق�د القائمة واملت�قع ا�ستمرارها 
ال�سنة املقبلة ، وكذلك العق�د اجلديدة املت�قع اإبرامها فـي تلك ال�سنة اأو اإنهاوؤها 
ويقت�سر التقدير على العق�د املتعلقة بالأعمال اجلارية فقط دون تلك املتعلقة 

بتنفـيذ وجتهيز امل�سروعات .

ج - اأن يك�ن التاأمني على اأم�ال الهيئة ، وفقا للق�اعد املعم�ل بها فـي وحدات اجلهاز 
الإداري للدولة .

2 - امل�سروفات الراأ�س مالية 

املــادة ) 26 (

ت�سمل امل�سروفات الراأ�س مالية غري املرتبطة بتنفـيذ وجتهيز امل�سروعات املبالغ الالزمة 
ل�سراء الأ�س�ل الثابتة ، كالأثـــاث واملعـــدات للمكاتـــب وامل�ساكــن وال�سيارات وو�سائل النقــل 

والآلت واملعدات وغريها .
ويراعى عند تقدير العتمادات الالزمة لتلك امل�سروفات ح�سـاب مــــدى الت��ســـع املنتظر 
فـي حجم ن�شاط الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�شراء هذه االأ�شول خالل ال�شنة املالية مو�شع 

التقدير مع الأخذ فـي احل�سبان العمر الإنتاجي لهذه الأ�س�ل ح�سب اأن�اعها املختلفة .
املــادة ) 27 (

يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�سروعات ما ياأتي :
اأ - اللتزام باملبالغ املخ�س�سة للم�سروعات فـي خطة التنمية املعتمدة .

ب - فـيمــا يتعلــق بامل�سروعــات اجلــاري تنفـيذهــا يكــ�ن التقديــر وفقــا للعق�د امل�قعة 
وبرنامج التنفـيذ خالل ال�سنة املالية حمل التقدير .

ج - تقدر تكاليف امل�سروعات اجلديدة فـي �س�ء املراحل املت�قع تنفـيذها خالل �سنة 
التقدير .
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الفــرع الثانــي 

تنفـيــذ امليزانيــة

املــادة ) 28 (

فـي حال عدم اإقرار امليزانية قبل بداية ال�سنة املالية ، ي�ستمر الإنفاق باعتمادات �سهرية ، 
ي�سدر الرئي�س التنفـيذي ب�ساأنها �سندات �سرف بن�سبة )12/1( من ميزانية ال�سنة املالية 
ال�سابقة مل�اجهة النفقات املتكررة ، على اأن ت�ســدد املبالـــغ التـــي اأنفقــت علـــى هـــذا ال�جـــه 

من امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها .
املــادة ) 29 (

ل يعفـي اعتماد امليزانية من وج�ب اللتزام باأحكام الق�انني والل�ائح والقرارات املعم�ل 
بهـــا �ســـ�اء اأكـــان ذلـــك متعلقـــا بتنظيـــم ال�سلطـــات املاليــة ، اأم مبا يتطلبه تنفـيذ امليزانية 

من اإجراءات .
املــادة ) 30 (

يج�ز للرئي�س التنفـيذي جتاوز بن�د العتمادات املالية للهيئة اأو النقــل مــن بنــد اإلــى اآخــر 
اأو من مادة اإلى اأخرى �شمن البند الواحد فـي االأحوال وبال�شروط االآتية :

 اأ - اأن يك�ن النقل بني بن�د امل�سروفات اجلارية املعتمدة للهيئة .

ب - اأن يكــون النقل من املخ�ش�شات االإمنائية املعتمدة مل�شروع اإمنائي اإلى م�شروع اآخر 
ب�شرط اأن يكون ذلك ملقابلة زيادة فـي تكلفة تنفـيذ هذا امل�شروع .

ج - املوافـقـــة علـــى جتـــاوز املخ�شـــ�شات املعتمدة الإن�شاء اأي م�شروع اإمنائي فـي حدود 
 ، فـي اخلطة اخلم�سية  املعتمدة  التقديرية  التكلفــة  املائة من  فـي  ع�سرة   )%10(
وتعر�س طلبات التجاوز التي تزيــد علـــى هــذه الن�سبــة على املجل�س بعد م�افقة 

وزارة املالية .

الأحـــ�ال  فـــي غيـــر  املاليـة  اإ�سافـيـة مـن وزارة  التنفـيذي طلـب اعتمادات  ويج�ز للرئي�س 
ال�اردة فـي هذه املادة .
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الف�ســل الثانــي

املــوارد والرقابــة علــى حت�سيلهــا

املــادة ) 31 (

يك�ن حت�سيل امل�ارد طبقا للق�انني والل�ائح والقرارات املعم�ل بها فـي الهيئة .

املــادة ) 32 (

الهيئات وال�سركات وامل�ؤ�س�سات  املقدمــة من  امل�ساهمـــات والرعايـــات  ت�ســـلم  يجـــ�ز للهيئـــة 
والأفراد للم�ساركة فـي الأن�سطة والفعاليات التي يتم تنفـيذها من قبل الهيئة ، وت�دع تلك 
امل�ساهمات فـي ح�ساب الهيئة وت�سرف فـي الغر�س ذاته املخ�س�س لها ، وتتم ت�س�يتها نهاية 

ال�سنة املالية .

املــادة ) 33 (

يتم حت�سيل امل�ارد نقدا اأو ب�سيكات م�ستحقة الدفع اأو باأي اآلية اأخرى ، ووفقا لالأنظمة 
الإلكرتونية املعم�ل بها فـي الهيئة .

ويج�ز قب�ل خطابات ال�سمان التي ت�سدرها امل�سارف املعتمدة بال�سلطنة ل�سمان �سداد 
امل�ارد امل�ستحقة .

املــادة ) 34 (

يجب على دائرة ال�س�ؤون املالية عند حت�سيل اأي مبالغ ل�سالح الهيئة اتباع ما ياأتي :
اأ - اإ�سدار اإي�سال ر�سمي على النم�ذج املعد لذلك عن كل مبلغ يتم حت�سيله ، ويجب 

اأن يك�ن الإي�سال خمت�ما بختم الهيئة .

ب - ا�ستيفاء الإي�سال لكافة البيانات املطل�بة وقيد املبالغ التي يتم حت�سيلها بالأرقام 
واحلروف ، وفـي حال وج�د اختالف بينهما يعتد باملبلغ املقيد باحلروف .

ج - ت�سجيل املتح�سالت فـي ال�سجالت املخ�س�سة لذلك ، وفقا لالإجراءات املعم�ل بها 
فـي الهيئة .

د - اإيداع املتح�سالت الي�مية فـي ح�ساب الهيئة املفت�ح لدى امل�سارف لهذا الغر�س .
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املــادة ) 35 (

ال�سيكات املرجتعة من امل�سارف لعدم �سرفها لأي �سبب من الأ�ســباب ل ت�ستبـــعد قيمتهـــا 
من احل�سابات التي قيدت فـيها ، بل تقيد فـي ح�ساب معلق حتت ا�سم " �سيكات مرجتعة " 
بر�سم التح�سيل ، وعلى اجلهة املخت�سة بال�س�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سيل 

املبالغ ف�را .
املــادة ) 36 (

اإي�سال لأي �سبب ، التاأ�سري عليه بكلمة )ملغى( وحفظه فـي املكان املعد  اإلغاء  يجب عند 
لذلك . 

املــادة ) 37 (

لــدى  عهــدة  وتك�ن   ، ماليــة  قيمة  ذات  تك�ن  اإلكرتونيا  اأو  يدويا  ت�سدر  التي  الإي�سالت 
املحا�سب املخت�س باجلهة املخت�سة بال�س�ؤون املالية ، ويجب - فـــي حالــة تغيري املحا�سب - 

اإعداد حم�سر لت�سليم العهدة ملن يخلفه ، ويعتمد املح�سر من قبل املدير املايل .

املــادة ) 38 (

 ، املعتمدة  امليزانية  فـي  املقدرة  امل�ارد  �سن�ية بني  ربع  املالية مقارنة  ال�س�ؤون  دائرة  جتري 
اأ�سباب  ي��سح  تقريرا  وتعد   ، اإليها  امل�سار  الفرتة  منها فعال خالل  ما مت حت�سيله  وبني 
الزيادة اأو العجز مع بيان الإجراءات التي تتخذ فـي حالة وج�د عجز فـي امل�ارد الفعلية .

املــادة ) 39 (

حتتفظ دائرة ال�س�ؤون املالية ب�سجل حل�سر املبالغ التي مل يتم حت�سيلها من امل�ارد خالل 
ال�سنة املالية املنتهية ، وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �سهر يناير من ال�سنة التالية ، ويجب 
عليها متابعة حت�سيلها والتاأ�سري بال�سجل املخ�س�س لذلك مبا يفـيد اإمتام التح�سيل فعال ، 
كما تعد تقريرا ن�سف �سن�ي مبا مت حت�سيله من هذه املبالغ ، ويتم عر�سه على الرئي�س 

التنفـيذي .
املــادة ) 40 (

تق�م دائرة ال�س�ؤون املالية بدرا�سة اأ�سباب تعذر حت�سيل امل�ارد واتخاذ الإجراءات الالزمة 
ب�ساأنها ، واإعداد تقرير بذلك وعر�سه على الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ) 41 (

ت�دع النفقات امل�سرتدة فـي ح�ساب الهيئة املفت�ح لدى امل�سارف .

املــادة ) 42 (

تقيد النفقات امل�سرتدة على النح� الآتي : 

�سنة  خالل  وال�سرتداد  ال�سرف  مت  اإذا  منه  �سرفت  الذي  البند  من  بال�ستبعاد   - اأ 
مالية واحدة .

ب - بالإ�سافة حل�ساب امل�ارد الأخرى اإذا كانت قد �سرفت خالل �سنة مالية �سابقة ، 
ومت ال�سرتداد فـي �سنة مالية تالية .

 وفـي احلالتني يجب ذكر رقم وتاريخ �سند ال�سرف الذي مت ال�سرف مب�جبه .

املــادة ) 43 (

يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي اأو اإهماله اجل�سيم فـي �سرف اأي مبالغ بدون وجه حق 
برد قيمتها اإلى الهيئة .

الف�ســل الثالــث

النفقـات والرقابـة علـى �سرفـها

املــادة ) 44 (

يت�لى الرئي�س التنفـيذي اإخطار وزارة املالية مبا ياأتي :
اأ - اأ�سماء املف��سني بالإنفاق ، وال�ظيفة التي ي�سغلها كل منهم ، وحدود ال�سالحية 

املخولة لكل منهم ، ومناذج توقيعاتهم .

ب - اأي تعديل فـي اأ�سماء املف��سني بالإنفاق اأو حدود �سالحياتهم .

املــادة ) 45 (

يتولى املفو�س باالإنفاق االرتباط )االلتزام( بقيمــة امل�شرتيـــات اأو تكاليـــف اأداء اخلدمـــات 
اأو تنفـيذ الأعمال ، مع مراعاة ما ياأتي :

اأ - اأن يتم االرتباط مبراعاة اأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي الهيئة 
والعق�د املربمة فـي هذا ال�ساأن وغريها من الق�اعد والأنظمة ال�اجبة التطبيق .
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ب - اأن يكون االرتباط باالإنفاق فـي حدود املخ�ش�شات املدرجة بامليزانية ، وفـي حدود 
التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�سروعات .

ج - اأن تقيد جميع الرتباطات )اللتزامات( املالية ب�سجل الرتباطات .

املــادة ) 46 (

تقدم الف�اتري بقيمة امل�سرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفـيذ الأعمال اأو اأي نفقات 
اأخرى اإلى دائرة ال�س�ؤون املالية بالهيئة ملراجعتها والتحقق من تطبيق الق�انني والأنظمة 
املعم�ل بها واإعداد �سند ال�سرف الالزم ، وذلك خالل )14( اأربعة ع�سر ي�مــا مــن تاريـــخ 

تقدميها م�ست�فاة .
املــادة ) 47 (

تعد �سندات ال�سرف مبراعاة ما ياأتي :
اإلى دائرة التدقيق الداخلي مرفقا بها جميع امل�ستندات امل�ؤيدة  اأ - تقدمي ال�سندات 
، وت�سمل  التـــي ت��ســـح تفا�ســـيل امل�سروفـــات ب�ســ�رة ي�سهل تدقيقها   ، لل�ســـرف 

امل�ستندات الآتية :

1 - العقد اأو الن�سخة الأ�سلية من اأمر ال�سراء .

2 - فات�رة امل�رد .

3 - حم�سر فح�س الأ�سناف اأو �سند ت�سلم الأعمال ، مت�سمنا ما يفـيد مطابقتها 
للم�ا�سفات املطل�بة .

4 - �سند اإ�سافة الأ�سناف اإلى املخازن .

ب - اأن يك�ن ال�سند م�قعا من قبل املف��س بالإنفاق ، وخمت�ما بختم الهيئة .

ج - اأن يك�ن ت�قيع املف��س بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�سرف خطيا .

املــادة ) 48 (

ي�سدر الرئي�س التنفـيذي التعليمات اخلا�سة باإجراءات ال�سرف وتدقيق املعامالت وتق�سيم 
النفقات وحتديد طبيعتها ، ويتم ال�سرف مب�جب امل�ستندات املالية بعد تدقيقها واإجازتها 

من املف��س بالإنفاق .
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املــادة ) 49 (

يجب على دائرة ال�س�ؤون املالية اأن تتحقق من قيد البيانات اخلا�سة بجميع �سندات ال�سرف 
ويراعى ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

 اأ - ت�سنيف امل�سروفات طبقا لت�سنيف امليزانية .
ب - قيد البيانات اخلا�سة بجميع �سندات ال�سرف اأول باأول .

املــادة ) 50 (

فـي حال فقد اأو تلف اأي من امل�ستندات امل�ؤيدة لل�سرف ترفق ن�سخة منها ب�ســـند ال�ســرف 
ب�شرط اأن يقر املدير املايل على الن�شخة باأن القيمة املطلوبة مل ي�شبق �شرفهـــا باأي �شند 

�سرف اآخر .

املــادة ) 51 (

يحظر جتزئة االرتباط )االلتزام( اأو جتزئة �شرف قيمة الطلب الواحد لتفادي االأحكام 
املتعلقة باحلد الأعلى املقرر ل�سالحية املف��س بالإنفاق .

املــادة ) 52 (

يتعني عند اإعداد �سند ال�سرف من قبل ال�س�ؤون املالية بالهيئة خ�سم ما قد يك�ن م�ستحقا 
علـــى امل�ستفـــيد ل�سالح الهيئة ، ويقيد اإجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�سما على بن�د 
ال�ســرف ، ويقيد املبلغ امل�ستحق عليه اإمــا بال�ستبعــاد مــن البنـــد ال�سابـــق ال�ســـرف مــنه ، 

واإما بالإ�سافة حل�ساب الإيراد املخ�س�س لذلك .

املــادة ) 53 (

يك�ن �سرف قيمة ال�سندات باإحدى الطرق الآتية :

اأ - ب�سيكات مقابل الت�قيع اأو باخلتم على ال�سند بالت�سلم �س�اء بالإم�ساء ، اأو بب�سمة 
اإبهام اليد ، مقرونا بال�سم ال�ا�سح ، وبعد التحقق من �سخ�سية املت�سلم .

ب - حت�يل املبلغ اإلى ح�ساب امل�ستفـيد فـي امل�سرف املحدد من قبله .

املــادة ) 54 (

والف�اتري  املدف�عــة  امل�ستنــدات  ال�سرف مبا�ســرة جميــع  املالية عند  ال�س�ؤون  دائرة  تختم 
امل�ؤيدة لها بختم خا�س يحمل كلمة ) مدف�ع ( مقرونا بالتاريخ .
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املــادة ) 55 (

�سندات �سرف  املالية مب�جب  ال�س�ؤون  دائرة  للهيئة من قبل  امل�ستندية  تفتح العتمادات 
غري قابلة للدفع ت�سدر بقيمة العتماد وم�ساريف التاأمني .  

التالية عند اخل�سم على بند امل�سروفـــات وت�س�يــة  الأ�س�س  املالية  ال�س�ؤون  وتراعي دائرة 
اأر�سدة العتمادات امل�ستندية بالن�سبة للم�سروفات اجلارية والراأ�س مالية غيـــر املرتبــطة 

بامل�سروعات :
اأ - عند فتح العتماد امل�ستندي تخ�سم قيمته بالكامل من بند امل�سروف املخ�س�س 
لذلك بامليزانية مقابل تعلية القيمة اإلى ح�ساب معلق دائن ب�سجل الأ�ستاذ العام .

ب - فـي حال ت�سلم اإ�سعار من امل�سرف يفـيد خ�سم اأي مبالغ تخ�س العتماد امل�ستندي 
يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�سار اإليه .

نف�س  فـي  اإقفالها  يتم  التي  امل�ستندية  لالعتمادات  الدائنة  الأر�سدة  ت�س�ية  تتم   - ج 
العام با�ستبعادها من بند امل�سروف املخ�س�س لذلك .

د - العتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�س�ية اأر�سدتها الدائنة 
، ثم  بامليزانية  امل�سروف املخ�س�س لذلك  با�ستبعادها من بند  فـي نهاية كل عام 
اإجراء قي�د عك�سية لتلك القي�د فـي بداية العام التايل ، وعند اإقفال العتمادات 
امل�ستندية ت�س�ى اأر�سدتها الدائنة بال�ستبعاد من بند امل�سروف املخ�س�س لذلك 

بامليزانية .

املــادة ) 56 (

ت�سرف الرواتب للم�ظفـني خالل الأيام الع�سرة الأخرية من ال�سهر الذي ا�ستحقت عنه ، فاإذا 
وقعت هـــذه الأيام خالل اإجازة ر�سمية يتم ال�سرف فـي اآخر ي�م عمل �سابق على الإجازة .

ويج�ز �سرف الرواتب مقدما عند قيام امل�ظف باإجازته العتيادية اأو عند تع�ي�سه عن جزء 
منها نقدا اأو فـي حالة تقدمي م�اعيد �سرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد ال�طنية والر�سمية .

ويتم �سرف الرواتب للم�ظفـني بالتح�يل اإلى ح�ساباتهم امل�سرفـية .
املــادة ) 57 (

على الهيئة عند ا�ستخراج تذاكر ال�سفر بالطائرات التعامل مع �سركات النقل ال�طنية كلما 
اأمكن ذلك ، وال�ستفادة من التخفـي�سات التي متنح فـي حالة ا�ستخراج التذاكر لفرتات 

حمددة .
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املــادة ) 58 (

مع مراعاة اأحكام العق�د املربمة ، يك�ن للهيئة فـي حالة عدم ت�فر ال�سكن بالهيئة ت�سكني 
ع�سر  خم�سة   )15( جتاوز  ل  ملدة  الفنادق  باأحد  معه  التعاقد  اأو  تعيينه  بدء  عند  امل�ظف 
ي�ما من تاريخ و�س�له اإلى ال�سلطنة ، تتحمل خاللها الهيئة تكاليف الإقامة فـي الفندق 
بالكامــل ، بالإ�سافــة اإلــى )50%( خم�ســني فـي املائــة مــن نفقات املاأكل وامل�سروبات اخلفـيفة 
وتنظيف املالب�س ، وفـي حالة زيادة املدة على ذلك يتحمل امل�ظف هذه التكاليف والنفقات 

كاملة .
املــادة ) 59 (

يراعى عند ا�ستئجار م�ساكن للم�ظفـني ما ياأتي :
 اأ - اللتزام باملبالغ املحددة قان�نا .

ب - اأن يك�ن عقد الإيجار مطابقا للنم�ذج ال�سادر من البلدية املخت�سة .

ج - يج�ز �سرف الأجرة مقدما عن املدة التي يتفق عليها على األ تتجاوز �سنة واحدة 
على الأكرث بعد التاأكد من ت�سجيل عق�د الإيجار لدى البلدية املخت�سة و�سداد 

الر�س�م املقررة .

املــادة ) 60 (

ال�سنة  تتجاوز  ملدة  واخلدمات  والت�ريد  وال�سيانة  الت�سغيل  عق�د  تربم  اأن  للهيئة  يج�ز 
املالية اإذا كانت قيمة العقد فـي حدود العتماد املدرج لهذا الغر�س بامليزانية .

املــادة ) 61 (

يجب عند اإبرام العق�د اللتزام بالآتي : 

 اأ - اتباع الإجراءات القان�نية املقررة .

ب - األ تتجاوز قيمة العقد اأو اللتزام العتمادات واملخ�س�سات املدرجة مبيزانية الهيئة .

ويجب عند مراجعة العق�د امل�سار اإليها التحقق من اأنها ل تت�ســمن اإعـــفاء املتعاقـــد مـــع 
الهيئة من ال�سرائب اأو الر�س�م امللزم باأدائها قان�نا .
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املــادة ) 62 (

يت�لى الرئي�س التنفـيذي اأو من يف��سه الت�قيع على العق�د التي يتم اإبرامها با�سم الهيئة ، 
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القان�نية املقررة . 

املــادة ) 63 (

بتنفـيذ  املتعلقة  ال�سرف  �سنــدات  اإعــداد  قـــبل  تتحقق  اأن  املالية  ال�س�ؤون  دائرة  يجب على 
وجتهيز امل�سروعات مما ياأتي :

اأ - توفـــر املخ�ش�شـــات وكفايـــة ر�شـــيد مبــلغ االرتبــاط املخ�ش�س للعقد ل�شداد املبلغ 
املطل�ب .

ب - اإر�سال العـق�د اإلى وزارة املالية للم�سـادقة عليــها اإذا زادت قيمتها على )100.000( 
مــــائة األـــــف ريال عماين .

ج - تقدمي �سهادة اأعمال من ال�ست�ساري ح�سب النم�ذج املعد لذلك ، مت�سمنا ما يفـيد 
قيامه مبراجعة دفعات املقاول واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .

د - قيد رقم االلتزام )االرتباط( فـي اخلانة املخ�ش�شة لذلك ب�شند ال�شرف .

املــادة ) 64 (

ترد الر�س�م وغريها من املبالغ التي �سبــق حت�سيلـــها ل�سالـــح الهيئـــة كاإيـــرادات ، اإذا ثبـــت 
اأن ال�فاء بها مت بغري وجه حق ، وذلك وفقا للق�اعد الآتية : 

اأ - يقدم طلب ال�سرتداد خالل مدة التقادم املقررة قان�نا م�ؤيدا بامل�ستندات للمدير 
املايل الذي يجب عليه اإثبات تاريخ ت�سلم الطلب .

ب - يت�لـــى املديـــر املالــي بالتن�ســيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�سة بالهيئة درا�سة 
طلب ال�سرتداد املقدم من حيث ت�فر ال�سند القان�ين له .

ج - حتال ت��سيات املدير املايل اإلى دائرة التدقيق الداخلي لدرا�سة الطلب ، والتاأكد 
من ا�شتيفاء ال�شروط القانونية لال�شتـــرداد ، ثـــم يعـــر�س االأمـــر علـــى الرئيـــ�س 

التنفـيذي لالعتماد .

د - يتم رد املبلغ بعد م�افقة الرئي�س التنفـيــذي اإذا كانـــت قيمـــة الر�ســـ�م اأو غريهـــا 
من املبالغ املطلــ�ب ردهــا تبلــغ )1000( األف ريال عماين فاأقل ، ومب�افقة وزارة 

املالية اإذا كانت جتاوز )1000( األف ريال عماين . 
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الف�ســل الرابــع

التقاريـر الدوريـة واحل�سـاب اخلتامـي

املــادة ) 65 (

تعد دائرة ال�س�ؤون املالية فـي نهاية كل �سهر تقريرا ي��سح املركز املايل للهيئة ، واملعامالت 
التي متت حتى نهاية ال�سهر ، ويت�سمن ما ياأتي :

اأ - الإيرادات املح�سلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة ذاتها .

ب - امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية مقارنة باملخ�س�سات املدرجة بامليزانية عن املدة 
ذاتها .

ج - اأر�سدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وال�سلف امل�ؤقتة .

 د - اأر�سدة احل�سابات املعلقة املدينة والدائنة .

هـ - اأر�سدة احل�سابات اجلارية وال�دائع لدى امل�سارف .

ويعر�س التقرير على الرئي�س التنفـيذي فـي م�عد ل يتجاوز الي�م العا�سـر مــن ال�ســهر 
التايل .

املــادة ) 66 (

جتري دائرة ال�س�ؤون املالية مطابقة �سهرية بني ال�ارد فـي �سجالت الهيئة لـــدى املــ�سارف 
وال�ارد فـي ك�س�ف ح�سابات امل�سارف ، وتعد ق�ائم الت�س�ية الالزمة لذلك .

املــادة ) 67 (

تعـــد دائــرة ال�ســ�ؤون املاليـة احل�ساب اخلتامي للهيئة خالل الربع الأول من تاريخ انتهاء 
ال�سنة املالية مع مراعاة الآتي :

 اأ - اأن يت�سمن الإيرادات وامل�سروفات الفعلية للهيئة م�زعة على اأب�اب امليزانية .

ب - ت�سمـــني ح�سابـــات الهيــئة كــل ما ت�جــب الق�انني والأنظمة والل�ائح والقرارات 
اإثباته فـيها .

ج - اأن ي��سح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالية ال�سابقة .

ويعر�س احل�ساب اخلتامي على املدير العام متهيدا لعر�سه على الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ) 68 (

تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي مت�سمنا الت��سيات 
ويعر�س   ، والل�ائح  الق�انني  لأحكام  مالية  خمالفات  من  يظهر  قد  ما  ملعاجلة  الالزمة 
التقرير على الرئي�س التنفـيذي متهيدا لعر�س احل�ساب اخلتامي على املجل�س للم�افقة 

عليه ، واعتماده قبل رفعه اإلى وزارة املالية .

املــادة ) 69 (

تر�سل الهيئة ن�سخة من احل�ساب اخلتامي بعد امل�افقة علـــيه مــن قــبل املجلــ�س اإلى كـــل 
من وزارة املالية ، واجلهاز خالل مدة اأق�ساها )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .

الف�ســل اخلامــ�س

فتـح ح�سابـات الهيئـة لـدى امل�سـارف

املــادة ) 70 (

يحدد الرئي�س التنفـيذي ، بعد التن�سيق مع وزارة املالية ، امل�سارف العاملة فـي ال�سلطنة 
التي تفتح فـيها ح�سابات الهيئة ، وت�دع فـيها جميع الأم�ال ال�اردة للهيئة ، ويتم ال�سرف 

منها .

املــادة ) 71 (

يراعى عند فتح احل�سابات لدى امل�سارف األ تزيد ن�سبة املبالغ امل�دعة من الهيئة لدى اأي 
م�سرف على )10%( ع�سرة فـي املائة من جملة ال�دائع التي تظهر فـي مركزه املايل فـي نهاية 
ال�سنة املالية ال�سابقة على الإيداع ، وعلى الهيئة اإخطار وزارة املالية باحل�سابات املفت�حة 
با�سمها لدى امل�سارف املختلفة وباأن�اعها والغر�س من كل منها و�سعر الفائدة املتفق عليه .

املــادة ) 72 (

اأو الإيداع على احل�سابات  اأو التح�يل  اأوامر ال�سرف  اأو  اإ�سدار ال�سيكات  اأن يكـــ�ن  يجـــب 
املفت�حة با�سم الهيئة بت�قيعني على الأقل ، من املف��سني بالت�قيع ، ويج�ز للرئي�س عند 

ال�سرورة ، فـي حالة غياب اأحد ه�ؤلء ، تف�ي�س �سخ�س اآخر .

املــادة ) 73 (

ل يجـــ�ز ال�سحـــب على املك�ســـ�ف من امل�سارف التي تتعامل معها الهيــئة .
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الف�ســل ال�ســاد�س
ال�سلــف

الفــرع الأول
اأحكـام عامـة لل�سلـف امل�ستدميـة واملوؤقتـة

املــادة ) 74 (
التي يتعذر فـيها  النفقات  اأن�اع  التي تخ�س�س مل�اجهة بع�س  املبالغ  يق�سد بال�سلف تلك 

ال�سرف باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�ستدمية ، واإما م�ؤقتة .  
وتخ�س�س ال�سلف امل�ستدمية مل�اجهة امل�سروفات النرثية اأو غريها من امل�سروفات الأخرى 
قليلة القيمة اأو امل�سروفات التي يتقرر �سرفها من ال�سلفة فـي حالت خا�سة معينة بعد 
م�افقة وزارة املالية ، وي�ستعا�س امل�سروف من ال�سلفة كلما بلغ )40%( اأربعــني فـــي املائـــة 

من قيمة ال�سلفة اأو اأكرث ، ول ت�س�ى اإل فـي نهاية ال�سنة املالية اأو عند اإلغائها .
وتخ�س�س ال�سلف امل�ؤقتة لغر�س حمدد وت�س�ى دون ا�ستعا�سة امل�سروف منها مبجرد انتهاء 
هذا الغر�س اأو خالل )3( ثالثة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ منح ال�سلفة ، ويج�ز متديد 

هذه املدة مب�افقة م�سبقة من وزارة املالية .

املــادة ) 75 (

عنـــد مـــنح ال�سلفـــة اإلـــى اأي دائرة بالهيئة تقيد قيمتها �سمن جمم�عة ال�سلف امل�ستدمية 
اأو امل�ؤقتة باحل�سابات املخ�س�سة لذلك .

وعـــند ت�سلم دائرة ال�س�ؤون املالية لطلــب ا�ستعا�ســة ال�سلفة امل�ستدميـــة اأو تقريـــر ت�س�يـــة 
البـــند  مــن  ال�سلفـــة  من  الفعلي  امل�سروف  قيمة  بخ�سم  تق�م  امل�ؤقتة  ال�سلفة  م�سروفات 

املخ�س�س مبيزانية الهيئة .

املــادة ) 76 (

تعد دائرة ال�س�ؤون املالية بالتن�سيق مع وزارة املالية �سجال عاما لل�سلف امل�ستدمية واآخر 
للم�ؤقتة املمن�حة جلميع اجلهات بالهيئة بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة ، وتقيد فـيهما 
اجلهة  تت�لى  ال�سجلني  هذين  بيانات  واقع  ومن   ، ال�سلف  بتلك  املتعلقة  البيانات  جميع 
املخت�سة بال�س�ؤون املالية اتخاذ الإجراءات الالزمة للتاأمني على مبالغ ال�سلف امل�ستدمية 

وامل�ؤقتة تاأمينا �سامال �سد الختال�س ، اأو ال�سرقة ، اأو غري ذلك من الأخطار .
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الفــرع الثانــي

ال�سلــف امل�ستدميــة

املــادة ) 77 (

جتري دائرة ال�س�ؤون املالية درا�سة لتحديد قيمة ال�سلفة امل�ستدمية ح�سب متطلبات العمل 
بها بحيث ل تزيد على مت��سط امل�سروف منها خالل )3( ثالثة اأ�سهر وتقدم اإلى وزارة 
املالية بالطلب الالزم للح�س�ل على ال�سلفة طبقا لأحكام هذه الالئحة ويرفق بالطلب 

�سند �سرف ال�سلفة با�سم امل�ظف املخت�س بها .

املــادة ) 78 (

يتم ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية مب�جب �سندات ال�سرف التي يتم اعتمادها من ال�س�ؤون 
املالية ، وتخــتم هــذه ال�سنـــدات فـــ�ر اإمتــام ال�ســـرف بختـــم خـــا�س يحـــمل كلمـــة ) �ســـرف ، 
اأو دفـــع ( مقـــرونــا بالتاريـــخ ، وتعطـــى اأرقامـــا م�سل�سلـــة �سن�يـــة ، ويت�لـــى اأمـــني اخلزينـــة 
اأو امل�ظف املخت�س بال�سلفة ت�سجيل املبالغ امل�سروفة اأول باأول من واقع �سندات ال�سرف 

فـي ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية .

املــادة ) 79 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية الآتي :
 اأ - األ يجاوز املبلغ امل�سروف )500( خم�سمائة ريال عماين فـي املرة ال�احدة .

ب - األ ت�ســرف اأي رواتـــب اأو عالوات اأو بـــدلت اأو اأي تكالـــيف اأخــــرى مــتعلقة بهـــا من 
ال�سلفة ، وذلك فـيما عدا اأج�ر العمال امل�ؤقتني امل�سروفة عن مدة ت�سغيل تقل عن 

)15( خم�سة ع�سر ي�ما .
ج - األ يتم �سرف اأي مبلغ لذوي ال�ساأن اإل اإذا كان م�ستحقا له طبقا لأحكام الق�انني 

واملرا�سيم ال�سلطانية اأو الل�ائح اأو القرارات اأو الأنظمة اأو العق�د ال�سارية .
د - األ يتم �سرف اأي �سلف �سخ�سية مل�ظفـي الهيئة اأو غريهم .

ويج�ز ا�ستثناء من الق�اعد املتقدمة �سرف بدلت ال�سفر والتدريب مل�ظفـي الهيئة مهما 
بلغت قيمتها .

املــادة ) 80 (

 ل يج�ز �سرف �سلفة مقدمة حتت ح�ساب الراتب اأو الأجر اإل وفقا لل�س�ابط والإجراءات 
الآتية :
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اأ - اأن يك�ن منح ال�سلفة اإلى امل�ظف غري العماين الذي يتم التعاقد معه وفقا لعق�د 
عمل خا�سة ، ويتقا�سى ا�ستحقاقه ب�سفة اأجر اأو راتب �سهري .

ب - ل يج�ز منح ال�سلفة اإل عند البدء فـي اإجراءات التعيني اأو التعاقد وبناء على طلب 
يقدمه امل�ظف اإلى املدير املايل .

ج - اأن يك�ن �سرف ال�سلفة فـي حدود ربع اإجمايل الراتب اأو الراتب الأ�سا�سي ال�سهري 
امل�ستحق للم�ظف .

د - اأن يتم ال�سرف اإلى امل�ظف مقابل ت�قيعه على طلب ال�سلفة امل�سار اإليه مبا يفـيد 
ت�سلمـــه قيمـــة ال�سلفــة وبقب�لــه خ�سمهــا من الراتب اأو الأجر امل�ستحق له خالل 

)3( ثالثة اأ�سهر .

املــادة ) 81 (

ال�س�ؤون  اإلى  يتقدم  اأن  امل�ستدمية  بال�سلفة  املخت�س  امل�ظف  اأو  اخلزينة  اأمني  على  يجب 
املالية بطلب ا�ستعا�سة املبالغ امل�سروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ جمم�ع ما �سرف 

منها )40%( اأربعني فـي املائة من قيمتها .  
ويجب اأن يرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لل�سرف ملراجعتها واإعداد �سند ال�سرف الالزم 

بقيمة املبلغ املطل�ب لال�ستعا�سة بعد اعتماده من املف��سني بالت�قيع بح�سب الأح�ال .

املــادة ) 82 (

تتم ت�س�ية ال�سلفة امل�ستدمية فــــي )31( احلــادي والثالثـــني مـــن دي�سمـــــرب مــن كــــل عــام ، 
وذلك بتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة اإلى ال�س�ؤون املالية م�سح�بة 

مبا ياأتي :

اأ - �سهادة من امل�سرف امل�دعة لديه ال�سلفة ت��سح ر�سيدها فـي التاريخ املذك�ر ، وك�سف 
الت�س�ية بني ر�سيد هذه ال�سهادة والر�سيد الدفرتي ب�سجالت الهيئة .

ب - �سهادة معتمدة من الرئي�س التنفـيذي اأو املدير العام اأو املدير املايل بح�سب الأح�ال 
ت��سح ر�سيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي )31( احلادي والثالثني من دي�سمبـر .

وفـي جميع الأح�ال يجب اأن يخ�سم مــن مبلــغ ال�سلفـــة امل�ستدميـــة الـــذي يتقـــرر منحـــه 
فـي ال�سنة املالية التالية ر�سيد املبالغ املتبقية لديها من ال�سلفة من واقع ال�سهادة املعتمدة .
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الفـــرع الثالـــث

ال�سلــف املوؤقتـــة

املــادة ) 83 (

يقدم طلب احل�س�ل على ال�سلفة امل�ؤقتة اإلى وزارة املالية مت�سمنا حتديد مبلغ ال�سلفة ، 
والغر�س الذي ت�سرف من اأجله مرفقا به �سند �سرف ال�سلفة با�سم امل�ظف املخت�س بها .
وتق�م ال�س�ؤون املالية بدرا�سة الطلب لتحديد مبلغ ال�سلفة امل�ؤقتة ، ويعتمد من املف��سني 
بالت�قيع وتخطر الدائرة املخت�سة بذلك ، على اأن يتم قيد مبلغ ال�سلفة والبيانات املتعلقة بها 
ب�سجل ال�سلف امل�ؤقتة وذلك عند ت�سلمها من الدائرة وعند ت�س�يتها طبقا لأحكام هذه الالئحة . 

ول يج�ز اأن تخ�س�س اأكرث من �سلفة واحدة لغر�س واحد .

املــادة ) 84 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة امل�ؤقتة ، وت�س�يتها ما ياأتي :

 اأ - ل يج�ز ال�سرف من ال�سلفة امل�ؤقتة اإل للغر�س الذي خ�س�ست من اأجله .

ب - األ يتم �سرف اأي مبلغ لذوي ال�ساأن ما مل يكن م�ستحقا طبقا لأحكام الق�انني 
العق�د  اأو  بها  املعم�ل  الأنظمة  اأو  القرارات  اأو  الل�ائح  اأو  ال�سلطانية  واملرا�ســـيم 

ال�سارية .

ويجب عند انتهاء الغر�س من ال�سلفة قيد املبالغ امل�سروفة فـي تقرير ت�س�ية م�سروفات 
�سلفة م�ؤقتة على اأن يرفق به جميع امل�ستندات امل�ؤيدة لل�سرف ، ويبني فـي هذا التقرير 

ر�سيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة اأو املبلغ املطل�ب ا�سرتداده بح�سب الأح�ال .

املــادة ) 85 (

اجلرد  من  تبني  فاإذا   ، �سهريا  امل�ؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  جرد  الداخلي  التدقيق  دائرة  تت�لى 
انتهاء الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة تتخذ الإجراءات الالزمة لت�س�يتها ف�را ، 
واإذا تبني وج�د عجز فـي الر�سيد ، فـيلتزم امل�ظف املخت�س بال�سلفة ب�سداده ف�را ، وعلى 
واإعداد مذكرة   ، العجز  اأ�سباب هذا  ملعرفة  الالزمة  التحقيقات  اأن جتري  املعنية  ال�حدة 
بذلك لعر�سها على الرئي�س التنفـيذي لتخاذ ما يراه منا�سبا فـي �ساأنها وفقا للق�انني 

والل�ائح املعم�ل بها ، وتخطر كل من وزارة املالية ، واجلهاز بنتائجها .
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الف�ســل ال�سابــع

الـتاأميـنـــات

املــادة ) 86 (

وت�دع   ، النقدية  التاأمينات  تت�سلمه من مبالغ  ما  بقيمة  ر�سمية  اإي�سالت  الهيئة  ت�ســـدر 
هـــذه املبالـــغ فـــي ح�ســـاب خا�س يفتح لهذا الغر�س باأحد امل�سارف املحلية طبقا للق�اعد 

والإجراءات املن�س��س عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ) 87 (

تتم تعلية قيمة التاأمينات النقدية فـي ح�ساب الأمانــات وتقيــد فـــي �سجــل خـــا�س ي��ســح 
به ا�سم مقدم التاأمني ومبلغه والغر�س منه واملدة املحددة له - اإن وجدت - ورقم وتاريخ 

الإي�سال الر�سمي بالت�سلم ورقم �سند ا�سرتداده .
املــادة )88 (

يك�ن رد التاأمينات امل�ؤقتة والنهائية وفقا لالأحكام املن�س��س عليها فـي الق�انني والل�ائح 
املعم�ل بها اأو العق�د املبــرمة مع الهيئة ، وفـيما عـــدا ذلك ل يج�ز رد التاأمينات اإل بناء 
على طلب يقدم من �ساحب ال�ساأن - بعد انتهاء الغر�س منها اأو مدتها - ويرفق به الإي�سال 

الدال على ال�سداد وبعد م�افقة املدير املايل .

الف�ســـل الثامــن

خزائــن الهيئــة

املــادة ) 89 (

يك�ن خلزائن الهيئة اأمناء ي�سدر بتعيينهم قرار من الرئي�س التنفـيذي ، ويك�ن�ن تابعني 
مبا�سرة للمدير املايل .

الرئيـــ�س  مـــن  قـــرار  بتعيينهـــم  ي�ســـدر  اأكرث  اأو  م�ساعد  اخلزينة  لأمني  يك�ن  اأن  ويج�ز 
التنفـيذي ، على اأن يبا�سر م�ساعد اأمني اخلزينة الخت�سا�ســـات املقــررة لأمني اخلزيــــنة 

فـي حالة غيابه .
املــادة ) 90 (

حتفظ بخزائن الهيئة الأوراق النقدية وال�سيكات التي تــ�رد اإليهـــا مــن م�ســادر الت�ريــد 
املختلفة ، كما يحفظ فـيها اأي حمرر ذي قيمة .
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املــادة ) 91 (

على اأمني اخلزينة اإعداد ما ياأتي :
اأ - ك�س�ف باحلركة الي�مية للخزينة م��سحا بها الر�سيد النقدي والعهد النقدية ، 
تراجـــع ي�مـــيا مـــن اجلهـــة املخت�ســـة بال�سـ�ؤون املالية مع اأوراق الت�سلم وال�سرف 

والت�ريد ، ويتم عمل مطابقة ي�ميا بني الر�سيد الدفرتي والر�سيد الفعلي .
ال�سيكـــات املحف�ظة باخلزينة مرتبة ح�سب ت�اريخ ال�ستحقاق  ب - ك�ســـ�ف بجميـع 

ملتابعة حت�سيلها اأو ت�ريدها للم�سرف فـي م�اعيدها .

املــادة ) 92 (

يحظر على اأمني اخلزينة اإيداع اأي مبالغ اأو م�ستندات ذات قيمة تخ�س الغري فـي خزينة 
الهيئة ، كما يحظر عليه ال�سرف من الإيرادات اأو املتح�سالت التي تتقا�ساها الهيئة مقابل 

ما ت�ؤديه من خدمات .
املــادة ) 93 (

اأمني اخلزينة م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عما فـي عهدته من نق�د اأو �سيكات اأو اأي حمرر ذي 
قيمة ، وجميع حمت�يات اخلزينة تك�ن فـي عهدته �سخ�سيا ، كما يك�ن م�س�ؤول بالت�سامن 
اخلا�سة  التعليمات  تنفـيذ  وعليه   ، م�ساعده  اإلى  عهدته  من  ت�سلم  فرعية  عهدة  كل  عن 
باخلزينة والتي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن ، وفـي حالة تغيري اأمني اخلزينة اأو انتهاء خدمـــته 
اأو اأي ظرف اآخر يتم نقل عهدة اخلزينة اإلى من يحل حمله بعد اإجراء جرد فعلي مبعرفة 

دائرة التدقيق الداخلي .

املــادة ) 94 (

يق�م الرئي�س التنفـيذي اأو من يف��سه بتكليف اأحد م�ظفـي دائرة التدقيق الداخلي جلرد 
جميع حمت�يات اخلزينة فـي م�اعيد غري منتظمة .

املــادة ) 95 (

اأحد م�ظفـي دائرة  اأو من يف��سه جلنة مك�نة من  التنفـيذي  الرئي�س  ت�سكل بقرار من 
التدقيق الداخلي واجلهة املخت�سة بال�س�ؤون املالية جلرد حمت�يات اخلزينة فـي اآخر ي�م 

عمل من ال�سنة املالية اأيا ما كان تاريخ اجلرد ال�سابق .
وفـي حالة ظه�ر فرق بالعجز اأو الزيادة يرفع الأمر من قبل رئي�س اللجنة اإلى املدير املايل 

لتخاذ الإجراءات الالزمة لتحديد امل�س�ؤولية ، مع اإخطار اجلهات املخت�سة بذلك . 
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املــادة ) 96 (

تطبق فـي �ساأن خزائن الهيئة الل�ائح والقرارات املالية املعم�ل بها فـي اخلزائن احلك�مية . 
البـــاب الرابـــع

امل�سرتيـــــات

املــادة ) 97 (

ت�سكل بقرار من الرئيـ�س التنفـيذي جلــنة للم�سرتيات والعق�د للهيئة التـــي تزيـــد قيمـــة 
ال�ســـراء فـيـــها علـــى )500( خم�سمائـــــة ريــــال عمانـــي ، وتقــــل عـــن )10000( ع�ســــرة اآلف 

ريال عماين وفق الآتي :
 اأ - يك�ن �ســـراء احتياجـــات الهيئـــة مـــن ال�ســـ�ق املحلي اأو عن طريق ال�سترياد من 
اخلارج ، على اأن تك�ن للمنتجات املحلية اأول�ية ال�سراء وفق الق�اعد املقررة قان�نا .
ب - يتم التعاقد على �سراء احتياجات الهيئة مب�جب اأوامر �سراء اأو اعتمادات م�ستندية 

) اأو ما فـي حكمها ( بعد اعتمادها من املف��س بالإنفاق .
ج - تعطـــى الأف�سليـــة فـي امل�سرتيـــات واملناق�ســــات والعطــــاءات للمنتجـــات ال�طنــيـــة 
باأف�شليــة  واملوا�شفـــات  لل�شـــروط  امل�شتوفـيـــة  واملتو�شطـــة  ال�شغــــرية  لل�شناعــــات 

فـي حدود زيادة قدرها )10%( ع�سرة فـي املائة .
املــادة ) 98 (

مـــع مراعـــاة   ، ال�ســـراء  اعتماد  يراه ب�سالحية  بتف�ي�س من  يق�م  اأن  التنفـيذي  للرئي�س 
اللتزام بال�سالحيات املمن�حة له فـي قرار التف�ي�س .

املــادة ) 99 (

اعتماد ال�سراء ي�ستلزم تنفـيذه ب�ا�سطة امل�ستندات املقررة لدى الهيئة ، وطبقا لالإجراءات 
تنفـيذ هذه  املايل م�س�ؤول عن �سحة  املدير  ، ويعترب  الالئحة  فـي هذه  املن�س��س عليها 

الإجراءات .

املــادة ) 100 (

اأو تنفـيذ الأعمال التي ترتاوح قيمتها بني  اأداء اخلدمات  اأو  يراعى بالن�سبة لطلبات ال�سراء 
)500 - 2000( خم�سمائة واألفـي ريال عماين ، احل�س�ل على عر�سني من اثنني من امل�ردين 
اأو املكاتب ال�ست�سارية اأو املقاولني املعتمدين ، ومن ثالثة من ه�ؤلء اإذا كانت القيمة جتاوز 
)2000( األفـي ريال عماين ، وتقـــل عـــن )10000( ع�ســـرة اآلف ريــال عمانــي ، علــى اأن يتم 

اختيار اأف�سلها مع بيان الأ�سباب امل�جبة لذلك . 
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املــادة ) 101 (

يكون التعاقد فـي حدود االحتياجات الفعلية ال�سرورية ل�سري العمل ، وفـي حدود امليزانية 
املعتمدة ، وعلى اأ�سا�ص درا�سات واقعية يعدها التق�سيم االإداري املخت�ص بالهيئة مع مراعاة 
اأ�سياء يوجد منها فـي  م�ستويات التخزين ومعدالت اال�ستهالك ، وال يجوز التعاقد على 

املخازن اأنواع مماثلة اأو بديلة عنها تفـي بالغر�ص .
ويكون حتديد �سيا�سة �سراء احتياجات الهيئة الفعلية - املحلية اأو امل�ستوردة - اأو طلب اأداء 
كفاية  التاأكد من  بعد  يفو�سه  اأو من  التنفـيذي  الرئي�ص  بقرار من  التعاقد  اأو  اخلدمات 

االعتمادات املخ�س�سة لذلك مبيزانية الهيئة .
املــادة ) 102 (

قبل طرح �سراء احتياجات الهيئة ، يجب على دائرة ال�سوؤون املالية و�سع �سيا�سات منا�سبة 
لل�سراء لتوفـري احتياجات الهيــئة مــن امل�ستلزمات باأف�سل ال�سروط والأ�سعار ، ويتم تق�سيم 
تلك االأ�سياء اإلى جمموعات متجان�سة حتى ي�سهل درا�ستها فنيا ومقارنــة اأ�سعارها مالــيا ، 
ويكون الطرح على اأ�سا�ص موا�سفات فنية ومف�سلة ، يتم و�سعها مبعرفة موظفـني فنيني 
اأو جلنــة فنيــة ذات خبــرة باالأ�سنــاف واالأعمال املطلوبة ، ويجوز عند ال�سرورة اال�ستعانة 

باملكاتب اال�ست�سارية فـي ال�سلطنة اأو فـي اخلارج فـي اإعداد هذه املوا�سفات .
وفـي احلاالت التي يتم الطرح فـيها على اأ�سا�ص عينات مبوا�سفات معينة ، يتم الن�ص على 
وزنها ومقا�سها اأو حجمها وبيان نوع العبوات و�سعتها وموا�سفاتها فـي االأ�سناف التي يتم 

توريدها داخل عبوات .
املــادة ) 103 (

تتولى دائرة ال�سوؤون املالية و�سع القيمة التقديرية للعملية مو�سوع التعاقد بحيث تكون 
مماثلة الأ�سعار ال�سوق عند الطرح  ، وعليه فـي �سبيل ذلك القيام بالدرا�سات الالزمة بهدف 
التنبوؤ وجمع املعلومات عن االأ�سواق وم�ستلزمات العمل املتوفرة فـيها التي حتتاجها الهيئة 
وم�ستوى اأ�سعارها وكمياتها املعرو�ســة فـي هـــذه االأ�ســـواق وم�ستــــوى جودتهـــا واملوا�ســـفات 
املتوفرة فـيها وامل�ستلزمات البديلة التي ميكن اأن حتل حملها بهدف تقلــيل املخاطـــر التـــي 
قد تتعر�ص لها الهيئة فـي �سبيــل احتياجاتها من امل�ستلزمات ، مـــع االأخــذ فـــي االعتـــبار 

بالعوامل املوؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفـيذ التعاقد . 
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املــادة ) 104 (

خمتلف  من  املخازن  مت�ين  طلبات  اأو  ال�سراء  طلبات  ت�سلم  املالية  ال�س�ؤون  دائرة  تت�لى 
الالزمة  الإجراءات  الغر�س لتخاذ  املعد لهذا  النم�ذج  بالهيئة على  الإدارية  التق�سيمات 
لتنفـيذها بعد قيدها فـي ال�سجل املعد لذلك ، على اأن تق�م مبراجعة تلك الطلبات للتاأكد 

من مطابقتها لل�سيا�سة ال�سرائية املتبعة بالهيئة .

املــادة ) 105 (

تقــ�م دائرة ال�س�ؤون املالية باتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�سدار اأوامر ال�سراء على النم�ذج 
املــعد لذلك اإلى امل�رد اأو املقاول الذي تقرر اختياره وقب�ل عر�سه ، وقيدها ب�ســجل اأوامــر 

ال�سراء ومتابعة تنفـيذها .

املــادة ) 106 (

للم�ردين  الكافـيـــة  والبيانـــات  الأ�سمـــاء  لقيـــد  �سجـــل  املالية  ال�س�ؤون  دائرة  فـي  يخ�س�س 
واملقاولني وبي�ت اخلربة وال�ست�ساريني والفنيني املتعاملني مع الهيئة  ، للرج�ع اإليه عند 
ت�سليم طلبات ال�سراء واأداء اخلدمة لختيار امل�ردين اأو املقاولني املنا�سبني ممن يتعامل�ن 
فـي الأ�سناف اأو اخلدمات املطل�بة ، وفـي حالة عدم وج�د امل�ردين اأو املقاولني املنا�سبني 
يتم اختيار م�ردين اأو مقاولني  اآخرين على اأن تدرج اأ�سماوؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل  ، 
كما يخ�س�س �سجـــل اآخر لقيد امل�ردين اأو املقاولني املحظ�ر التعامل معهم مع بيان اأ�سباب 

هذا احلظر . 
املــادة ) 107 (

اأداء اخلدمات وت�سجيل  اأو  ال�سراء  املالية �سجل لقيد طلبات  ال�س�ؤون  يخ�س�س فـي دائرة 
كافة البيانات املتعلقة بها ) وت�سمل : رقم الطلب امل�سل�سل ، وتاريخه ، واجلهة الطالبة ، 

وبيان امل�سرتيات اأو اخلدمات املطل�بة ، وتاريخ اإر�سال الطلب ( .

املــادة ) 108 (

يخ�س�س فـي دائرة ال�س�ؤون املالية �سجل لقيد اأوامر ال�سراء وت�سجيل كافة البيانات املتعلقة 
بها ) وت�سمل : رقم وتاريخ اأمر ال�سراء ، وا�سم امل�رد ، وملخ�س الأ�سناف املطل�بة ، وقيمتها ، 
ومـــدة �سريـــان اأمــر ال�سراء ، ورقم القيد ب�سجل الرتباطات ، وتاريخ الإر�سال اإلى امل�رد ، 

ورقم وتاريخ اإذن الت�سلم ( .
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املــادة ) 109 (

تعد دائرة ال�س�ؤون املالية �سجال ملراقبة الرتباطات ، تقيد به من واقع بيانات اأوامر ال�سراء ، 
القيمة فـي خانة املبلغ ، وفـي خانة البند املخ�س�س ، ثم تخ�سم قيمة اأمر ال�سراء من اأ�سل 
التاأ�سيــر  ، ويراعـــى  امليزانيــة  فـــي خانــة ر�سيـــد  الباقي  ، وي�سجل  البند املخ�س�س  اعتماد 
على اأوامر ال�سراء مبا يفـيد كفاية العتمادات املخ�س�سة لذلك بامليزانية اأو عدم كفايتها 

قبل الت�سديق عليها .
املــادة ) 110 (

التاأكد من كفاية العتمادات  اإل بعد  التعاقــد  اأو  اأداء اخلدمــات  اأو طلــب  ال�ســراء  يحظــر 
املخ�س�سة لذلك مبيزانية الهيئة وقيد القيمة ب�سجل مراقبة الرتباطات .

املــادة ) 111 (

تق�م جلنة املناق�سات الداخلية بالهيئة بفتح املظاريف املغلقة ومراجعة العرو�س املقدمة ، 
وتر�شي املزايدة )املناق�شة( على اأف�شل العرو�س امل�شتوفـية لل�شروط .

وعند الت�ساوي فـي عر�سني اأو اأكرث تت�لى اللجنة حتديد من تر�س� عليه املزايدة اأو املناق�سة 
اأع�سائها  ، وفـــي كــل الأح�ال تعد اللجنة حم�سرا ي�قع من  وفــق الأ�ســ�س التي تقــررها 

ويعتمد من قبل الرئي�س التنفـيذي .
البــاب اخلامــ�س

خمـازن الهيئـة واإدارة املوجـودات

الف�ســل الأول

املخــــازن

املــادة ) 112 (

يك�ن للهيئة خمزن اأو اأكرث يتم فـيه تخزين امل�اد ، ويجب اأن تت�افر فـيه ال�سرتاطات الفنية 
الالزمة ، وب�سفة خا�سة ، ما يتعلق مب�قع املخزن ، وم�ساحته ، وت�سميمه ، وتخطيطه ، 

و�سه�لة حفــظ امل�اد ، ونقلها ، وتداولهــا ، ورقابتها ، واملحافــظة عليـها . 

املــادة ) 113 (

للرئي�س التنفـيذي ت�سكيل جلنة اأو اأكرث لفح�س كافة امل�اد امل�ج�دة باملخــــــازن اأو املطل�بـــة 
للمخـازن ، واإعـــداد تقريـــر بذلك لتخـاذ ما يلــزم .
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املــادة ) 114 (

تق�سم م�اد املخازن اإلى ما ياأتي :
اأ�سناف م�ستدمية : وت�سمل امل�اد التي ل تفنى مبجرد ال�ستعمال ، وتقـيد عند  اأ - 

�سرفها من املخازن عهدة طرف من ت�سلمها .
ب - اأ�سناف معدة لال�ستهالك : وت�سمل املــ�اد التي تفنى مبجرد ا�ستعمالها دون اأن 

تتخلف عنها بقايا من ذات ن�عها .
اأ�سناف امل�اد التي يتقرر اعتبارها  اأ�سنــاف غيــر �ساحلــة لال�ستعمـال : وت�سمل  ج - 

تالفة ، ول ميكن اإ�سالحها ، ويتم الت�سرف فـيها بالبيع اأو الإتالف .

املــادة ) 115 (

يحظر حفظ اأي م�اد ل تخ�س الهيئة باملخازن كال�دائع والأمانات ال�سخ�سية ، ويتحمل 
اأمني املخزن الأ�سرار املادية التي قد تنتج عن ذلك ، ويراعى التحقيق فـي اأ�سباب ت�اجدها ، 

ويرفع الأمر اإلى الرئي�س التنفـيذي لتخاذ الإجراء املنا�سب فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 116 (

ت�سلم جميع امل�اد والأ�سناف التي ترد اإلى الهيئة اإلى امل�ظف املخت�س باملخازن ، وذلك بعد 
معاينتها والتاأكد من �سالحيتها ومطابقتها للم�ا�سفات ال�اردة فـي اأوامر ال�سراء ، وبعد 

اتخاذ كافة الإجراءات اخلا�سة بالفح�س والت�سلم .

املــادة ) 117 (

يك�ن اأمني املخزن م�س�ؤول عن جميع امل�اد امل�ج�دة فـي عهدته باملخــزن ، وعـــن كـــل تلــف 
اأو فقد اأو هالك فـي امل�اد التي ت�سلمها فـي عهدته حلفظها باملخازن ، اإل اإذا كان ذلك قد 

ن�ساأ عن ظروف قاهرة .

ويبا�سر - بالإ�سافة اإلى ال�اجبات الأخرى املن�س��س عليها فـي هذه الالئحة - ال�اجبات 
الآتية :

اأ - الحتفــاظ ببطاقــة �ســنف لكــل مــادة لقــيد عمليات الإ�سافة وال�سرف والر�سيد 
لهذه املادة .

ب - الحتفاظ بدليل مل�ا�سفات امل�اد امل�ستخدمة فـي الهيئة ، وتط�ير هذا الدليل كلما 
دعت احلاجة اإلى ذلك .
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ج - متابعة تزويد املخزن بامل�اد الالزمة ، وب�سفة دائمة .

د - �سرف امل�اد للتق�سيمات الإدارية الطالبة بعد اتباع الإجراءات الالزمة فـي هذا ال�ساأن . 

هـ - الحتفاظ ببطاقة العهد ال�سخ�سية للم�اد التي ت�ســــرف للم�ظفـني لأعمالهم 
الر�سمية .

و - اإبالغ مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن عن فقد اأو تلف اأو هالك اأي مادة واتخاذ 
الإجراءات الالزمة لتحديد اأ�سبـاب الفقد اأو التلف اأو الهالك .

للهيئة  ال�سن�ية  امليزانية  م�سروع  فـي  اإدراجها  املطل�ب  العتمادات  قيمة  تقدير   - ز 
لتزويد املخزن بالكميات التي يحتاجها خالل ال�سنة املالية .

املــادة ) 118 (

يتعني عند فتح واإغالق املخازن مراعاة الآتي :
اأ - ل يج�ز لغري اأمناء املخازن فتح اأو اإغالق املخازن .

يتم التعامل مع املخزن بعد امليعاد املحدد لبدء الدوام الر�سمي بن�سف �ساعة ، وقبل 
امليعاد املحدد لنتهائه بن�سف �ساعة ، ويج�ز عند القت�ساء اأو فـي حالت الأن�اء 
املناخية ال�ستثنائية ، وبعد م�افقة الرئي�س التنفـيذي اأو من يف��سه ، اأن يتم فتح 
املخزن لت�سلم امل�اد اأو �سرفها خالل الإجازات الأ�سب�عية اأو الر�سمية اأو فـي غري 

الأوقات املحددة للعمل باملخزن . 
ب - يلتزم اأمني املخزن عند مبا�سرة عمله الي�مي وقبل التعامل مع امل�ظفـني بالتحقق 

من �سالمة املخزن وحمت�ياته .

 ج  - ل ي�سمـــح لغيـــر م�ظفــــي املخــزن بالدخــ�ل فـي الأماكن املخ�س�سة حلفـــظ املـــ�اد ، 
ويتـــم ت�سلـــم املـــ�اد الـــ�اردة اإلـــى املخـــزن وت�سليــم امل�اد امل�سروفة منـه فـــي املـــكان 

املخ�س�س لذلك باملخزن .

املــادة ) 119 (

امل�سروفة  امل�اد  ن�ع  للتحقق من  التامة  الدقة  ال�سرف مبراعاة  املخزن عند  اأمني  يلتزم 
وعددها ومقا�سها ووزنها وم�ا�سفاتها .
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ويراعى اأن يبداأ ال�سرف من الكمية التي وردت فـي اأقرب تاريخ بحيث يتبع مبداأ ما يرد 
اأول ي�سرف اأول ، بحيث يراعى اأن يبداأ ال�سرف من الكمية التي وردت اأول ، اأو التي قاربت 
مدة �سالحيتها على النتهاء ، ليك�ن املتبقي للحفظ لدى املخازن من الكمية التي وردت 

فـي اأقرب تاريخ .
املــادة ) 120 (

يتعني على اأمني املخزن - فـي حالة ندبه اأو نقله اأو اإعارته اأو قيامه باإجازة ملدة جتاوز )15( 
خم�سة ع�سر ي�ما اأو انتهاء خدمته - ت�سليم ما بعهدته اإلى من يحل حملـــه حتت اإ�سراف 
رئي�سه املبا�سر ، مب�جب حم�سر ت�سلــيم وت�سلم ، يحرر من )3( ثالث ن�سخ ي�قع عليهـا ، 

وتعتمد من مدير الدائرة امل�س�ؤولة عن املخزن ليحتفظ كل منهم بن�سخة .
فاإذا مل يتم الت�سليم على ال�جه املبني فـي الفقرة ال�سابقة لأي �سبب من الأ�سباب يعني 
الرئي�س التنفـيذي جلنة ت�سرف على جرد م�ج�دات املخزن وت�سليمها ملن يحل حمل اأميـن 

املخزن ، على اأن يعتمد الرئي�س التنفـيذي نتائج عمل اللجنة .

املــادة ) 121 (

عند قيام اأمني املخزن باإجازة تقل مدتها عن )15( خم�سة ع�سر ي�ما ت�سلم ملن يحل حمله 
كميــــات تكـــفـي مل�اجهة طلبات ال�سرف العادية حلني ع�دته ، ويجــــ�ز عند القت�ساء فتح 
 ، العاجلــة  الإ�سافـية  الطلبات  مل�اجهــــة �سرف  ، وذلك  املبا�سر  الرئيــ�س  املخـــازن مبعرفة 

على اأن يتم اإعداد حم�سر مبا مت من اإجراءات فـي هذه احلالة . 

املــادة ) 122 (

يلتزم اأمني املخزن باتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويد املخزن بالأ�سناف التي يبلغ ر�سيدها 
حدا م�ساويا حلد اإعادة الطلب منها .

املــادة ) 123 (

اأن�اعها  اإذن ت�ريد يبني فـيه  اأمني املخزن بت�سلم امل�اد ب�سفـــة مبدئيـــة مب�جــب  يخت�س 
واأو�سافها وكمياتها واأي بيانات اأخـــرى ، وتعتــرب هــذه امل�اد عهدة فـي حيازته ، ول يج�ز 

ال�سرف منها اأو الت�سرف فـيها قبل فح�سها ومعاينتها من قبل الدائرة املعنية .
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املــادة ) 124 (

يحدد م�عد فح�س ومعاينة امل�اد خالل )3( ثالثة اأيام عمل على الأكرث من تاريخ ت�سلمها 
من املخزن ، وذلك بالتفاق مع التق�سيم الإداري الطالب بالهيئة .

املــادة ) 125 (

ويبا�ســـر   ، تقــرر رف�ســـها  التي  تلك  التي تقرر قب�لها عن  امل�اد  املخزن فرز  اأمني  يت�لى 
اإجراءات ت�سلم امل�اد املقب�لة طبقا لالإجراءات املقررة لذلك .

وبالن�سبة للم�اد املرف��سة يت�لى املدير املخت�س اإر�سال اإخطار للم�رد ، يت�سمن ما ياأتي :
 اأ - اأ�سباب الرف�س .

ب - تكليف امل�رد بنقل امل�اد املرف��سة خالل املهلة التي حتدد ، ويك�ن م�س�ؤول عن كل 
فقد اأو تلف اأو هالك قد يحدث فـيها بعد انق�ساء هذه املهلة .

ج - تكليف امل�رد بت�ريد م�اد بديلة ع��سا عن تلك التي تقرر رف�سها ، على اأن يعمل 
عند الت�ريد باأي خف�س يرد على هذه الأ�سعار .

املــادة ) 126 (

اإذن  املخزن مب�جب  اأو م�ساعدات �سمن م�ج�دات  اأو مع�نات  ال�اردة كهدايا  امل�اد  تقيد 
ت�ريد بعد حتديد القيمة املقدرة لها ي�قع ب�ا�سطة املدير املايل ، على اأن تراعى فـي ذلك 

الق�انني والنظم احلك�مية املنظمة لقب�ل مثل هذه الهدايا اأو املع�نات اأو امل�ساعدات . 

املــادة ) 127 (

تالئم  بطريقة  لها  املخ�س�سة  الأماكن  فـي  حدة  على  منها  كل  املخزنة  امل�اد  حفظ  يتــم 
العمــل ، وبطريقـــة ل تعر�سهـــا للتلــف اأو الهـــالك اأو الفقـــد ، ويجـــب اأن ترقـــم كـــل خانـــة 
اأو مكان للحفظ وت��سع عليه بطاقة حتمل ا�سم املادة ورقمها مع مراعاة التفرقة بني امل�اد 

اجلديدة وامل�ستعملة .

املــادة ) 128 (

يجب على اأمني املخزن اأن يق�م من وقت لآخر بالتفتي�س على امل�اد املقرر لها مدة �سالحية 
معينة اأو امل�اد القابلة للتلف بطبيعتها ، وعر�س نتيجة التفتي�س على مديره املبا�سر لتخاذ 
الالزم ، ويراعى عند حفظ هذه امل�اد ترتيبها بح�سب تاريخ انتهاء مدة ال�سالحية ، بحيث 

تك�ن الأول�ية فـي ال�سرف لالأقرب تاريخا .
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املــادة ) 129 (

تق�م دائرة ال�س�ؤون الإدارية بطلـــب ا�ستيفـــاء البيانـــات الـــ�اردة بطلـــب �ســرف امل�اد على 
النم�ذج املعد لذلك . ويت�لى اأمني املخزن �سرف وقيد امل�اد املطل�بــة فـــي ال�ســجل املعــد 

لهذا الغر�س ، وذلك ف�ر ت�سلمه للطلب .
املــادة ) 130 (

يجب اأن يتم اجلرد ال�سن�ي جلميع امل�اد باملخازن قبل نهاية ال�سنة املالية ، وت�سكل لهذا 
الغر�س جلنة بقرار من الرئي�س التنفـيذي على األ يك�ن من بني اأع�سائها اأمني املخزن ، 

ويت�سمن هذا القرار التاريخ املحدد لبدء وانتهاء عمل اللجنة .
وعلى اأمني املخزن اإعداد ك�سف يبني فـيه امل�اد امل�ج�دة فـي املخـزن واأر�سدتهــا ، ويعتمـــد 

من مديره املبا�سر .
املــادة ) 131 (

تت�لى جلنة اجلرد جرد الأ�سناف امل�ج�دة فـي املخزن ح�سب ال�حدة املثبتة فـي ال�سجالت 
وتثبت الأر�سدة امل�ج�دة مــن م�اقـــع اجلـــرد فــــي هـــذه الق�ائـــم ، وت�قـــع ق�ائـــم اجلــرد 
من اأع�ساء اللجنة ، وتر�سل اإلى املدير امل�ســ�ؤول عـــن املخـــزن لإثبـــات الأر�ســـدة والقيمـــة 
من واقع ال�سجالت ، وتر�سل الق�ائم املذك�رة بعد ذلك اإلى الرئي�س التنفـيذي لعتمادها 

فـي حالة عدم وج�د فرق . 
، ب�شرط  اأثناء اجلرد  فـي  االأ�شناف  ت�شلم  اأو  العاجلة �شرف  ال�شرورة  ويجوز فـي حاالت 
م�افقة جلنة اجلرد ، على اأن ت�دع �سندات الإ�سافة اأو طلبات ال�سرف فـي ملفات م�ؤقتة 

حلني انتهاء عملية اجلرد .
فـي حالة وج�د عجز بني الأر�سـدة مـــن واقـــع اجلــرد الفعلـــي ، وبيــــن الأر�ســـدة الــــ�اردة 
تـــق�م جلـــنة اجلرد باإثبات هذا العجز فـي قائمة اجلرد قبل عر�ســها على  فـــي ال�سجـــالت 
الرئي�س التنفـيذي . ويطلب من اأمني املخزن اإي�ساح اأ�ســـباب هــذا العجـــز خالل )7( �سبـــعة 

اأيـــام على الأكرث من تاريخ ت�سلمه اإياه .
ويج�ز للجنة ت�س�ية العجز فـي اأ�سناف بع�س امل�اد من الزيادة التي قد ت�جد فـي اأ�سناف 
اأخرى م�سابهة لها فـي الن�ع ومتجان�سة معها فـي ال�حدة ، اإذا كان العجز ناجتا عن خطاأ 

فـي قيد الكميات املت�سلمة اأو امل�سروفة فـي بطاقات ال�سنف .
اأو طلب  اإ�سافة لت�س�ية العجز النا�سئ عن الزيادة  ويعد املدير امل�س�ؤول عن املخازن �سند 

�سرف لت�س�ية الفرق النا�سئ عن النق�س ، وي�قع الرئي�س التنفـيذي على اأي منهما .
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املــادة ) 132 (

اأمـــني املخـــزن عـــن العجـــز ، اتخـــاذ  يقرر الرئي�س التنفـيذي فـي حالـــة ثبـــ�ت م�س�ؤوليـــة 
الإجراءات الالزمة خل�سم قيمة هذا العجز من راتبه اأو م�ستحقاته من الهيـــئة فـي حدود 
الربـع ، وفـي حالـــة تعــذر حتديد امل�س�ؤول عن العجز اأو عــدم وجــ�د من ي�ســـاءل عنه اأ�سال 
تتخذ الإجراءات لتحميل قيمة العجز على الهيئة بعد العر�س على املجلـ�س ، وفـي جميع 
الأح�ال يتم اإبالغ اجلهات املخت�سة باملخالفات املالية اأو الإدارية اأو اأي حـــادث ترتتب عليه 
خ�سارة مالية مبا فـي ذلك العجز فـي الأر�سدة اأو الأ�سناف ، وذلك خالل )10( ع�سرة اأيام 

من تاريخ اكت�ساف املخالفة .

الف�ســـل الثانــي

اإدارة املوجـــودات

املــادة ) 133 (

واأرقام م�سل�سلة   ، بالهيئة  خـــا�س  ب��سم  والأدوات  واملعدات  والأجهزة  الأثاث  يجب متييز 
لكل �سنف وقيدها فـي ال�سجالت املخ�س�سة لذلك .

املــادة ) 134 (

تق�م دائرة ال�س�ؤون الإدارية بت�سجيل وترقيم امل�سرتيات التي تعترب كاأ�س�ل ح�سب النظام 
املتبـــع لـــديها ، على اأن ت�سجل جميع البيانات املتعلقة ب�سرائها ، وخا�سة ما ياأتي :

اأ - رقم اأمر ال�سراء ال�سادر من الهيئة .

ب - رقم الفات�رة ال�سادرة من امل�رد .

ج - ن�ع الأ�سل امل�سرتى .

د - الكمية والقيمة .

هـ - ن�سبة الإهالك املرتبطة به .

و - ال�سمانات املرتبطة به .

ز - اأي بيانات اأخرى .
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املــادة ) 135 (

تعترب امل�سرتيات كاأ�سل ثابت اإذا كانت من الأ�سناف الآتية :
اأ - الأرا�سي .

ب - املباين .        

ج - ال�سيارات .              

د - الأثاث .

هـ - معـــدات واأجهـــزة مكتبية ) كاأجهـــزة احلا�ســـب الآيل واله�اتف والفاك�سات - اآلت 
الطباعة - اآلت الت�س�ير - املا�سحات ال�س�ئية - قطاعات الأوراق - املكيفات ( .

 و - اأي معدات اأخرى تزيد قيمتها على )100( مائة ريال عماين .

املــادة ) 136 (

واملعدات  والأجهــزة  الأثـــاث  الهيئـــة من  التنفـيذي جلنة جلرد م�ج�دات  الرئي�س  ي�سكل 
والأدوات املختلفـــة ، وذلـــك مـــرة واحـــدة علــى الأقــل �سن�يــا ، وتق�م اللجنة باجلرد وفقا 

لالإجراءات الآتية :

 اأ - مطابــــقة الأر�ســدة الفعلية مع الأر�ســـــدة امل�جـ�دة فـي ال�سجالت .

ب - التاأكد مــــــن اأن كــــل م�جـــ�دات الهيـــــــئة �ساحلـة لال�ستعـمال .

ج - اإعداد ق�ائم اجلرد وت�قع من اأع�سائها ، وتر�سل اإلى مدير الدائرة املعنية لبيان 
اأ�سباب الفروقات .

د - رفــــــع الق�ائـــم م�سفـــ�عــة بالت��سيات اإلى الرئي�س التنفـيذي لالعتــــماد .

املــادة ) 137 (

ل يج�ز الت�سرف فـي منق�لت الهيئة بالبيع اإل فـي اإحدى احلالت الآتية :

 اأ - اإذا اأ�سبحت غري �ساحلة لال�ستعمال .

ب - اإذا كانت �ساحلة لال�ستعمال وفائ�سة عن احلاجة .

ج - اإذا كانت �ساحلة لال�ستعمال ، وا�ستمــر تخزينــها مـــدة ط�يلـــة ، ويخ�ســـى عليهـــا 
من التلف .
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املــادة ) 138 (

يك�ن بيع املنق�لت باتباع اإحدى الطرق الآتية :
 اأ - البيع عن طريق اإجراء مزاد علني .

مببلغ  اأثمانها  تقدر  التي  للمنق�لت  بالن�سبة   : املغلقة  املظاريف  بطريق  البيع   - ب 
)25.000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين فاأقل .  

ج - البيع بطريق التفاق املبا�سر : بالن�سبة لالأثاث الذي يقدر ثمنه الأ�سا�سي مببلغ 
ل يجاوز )2.000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 139 (

م�افقة  على  احل�س�ل  بعد  اإل  البيع  اإجراءات  اتخاذ  الإدارية  ال�س�ؤون  لدائــرة  يـــج�ز  ل 
الرئي�س التنفـيـــذي وانقـــ�ساء املدد الآتـــية مـــا لـــم يثبــــت اأن املنق�لت فائ�سة عن احلاجة 

اأو غري �ساحلة لال�ستعمال قبل انق�ساء هذه املدد :
اأ - )5( خم�س �سن�ات بالن�سبة لالأثاث املكتبي من الكرا�سي واأطقم اجلل��س واخلزانات 

واملكتبات والطاولت

ب - )6( �ست �سن�ات لل�سجاد املكتبي .

ج - )9( ت�سع �سن�ات بالن�سبة لل�سيارات وو�سائل النقل الأخرى .

د - )7( �سبع �سن�ات بالن�سبة لالآلت واملعدات ، والأجهزة املكتبية ) كاأجهزة احلا�سب 
الآيل واله�اتف والفاك�سات واآلت الطباعة واآلت الت�س�ير واملا�سحات ال�س�ئية 
وقطاعات الأوراق واملكيفات ( ، وغريها مما مل يرد الن�س عليها فـي البن�د ال�سابقة . 

املــادة ) 140 (

ت�سنف املنق�لت املطل�ب بيعها فـي جمم�عـات متجانـ�سة مع اإي�ساح كميتها وتاريخ وقيمة 
�سرائها ، وقيمتها الدفرتية وقت طلب البيع ، وقيمتها التقديرية ، وو�سف حلالتها .

املــادة ) 141 (

يجب اأن يت�سمن الإعالن عن البيع البيانات وامل�ا�سفات الأ�سا�سية للمنق�لت املعرو�سة ، 
وكيفـية املعاينة ، ومكانها ، وميعاد ومكان تقدمي العرو�س ، واملبلغ ال�اجب �سداده لدخ�ل 
املزاد  ر�س�  وذلك مبجرد   ، البيع  ثمن  �سدادها من  ال�اجب  والن�سب   ،  - اإن وجد   - املزاد 

وم�ساريف الدللة ، واأي بيانات اأخرى .
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املــادة ) 142 (

الإجراءات اخلا�سة  للبيع تك�ن م�س�ؤولة عن  بت�سكيل جلنة  الإدارية  ال�س�ؤون  دائرة  تق�م 
بتنفيذ بيع منق�لت الهيئة ، وذلك وفق الطريقة املحددة للبيع .

املــادة ) 143 (

يج�ز للجنة البيع تاأجيل املزاد العلني اأو باملظاريف املغلقة اإلى جل�سة اأخرى اإذا قل عدد 
املتزايدين عن )3( ثالثة ، اأو اإذا لــم ت�ســل الأثمـــان املعرو�ســـة )50 %( خم�ســـني فـــي املائـــة 

من القيمة التقديرية .
وفـي جميع الأح�ال تك�ن اجلل�سة الثانية نهائية بعد اإعادة النظر فـي القيمة التقديرية .

املــادة ) 144 (

بيعها  نفقات  تتجاوز  التي  اأو   ، لال�ستعمال  ال�ساحلة  غري  امل�ج�دات  و�سطب  اإتالف  يتم 
القيمة املحتمل احل�س�ل عليها نتيجة البيع ، وتعد دائرة ال�س�ؤون الإدارية بالهيئة قائمة 
وو�سفا  والدفرتية  ال�سرائية  وقيمتها  �سرائها  وتاريخ  ن�عها  فـيها  تبني  امل�ج�دات  بتلك 

حلالتها للح�س�ل على م�افقة اللجنة .

املــادة ) 145 (

يج�ز للرئي�س التنفـيذي اإلغاء البيع بعد الإعالن عنه وقبل امل�عد املحدد له اإذا ا�ستغني 
عن البيع نهائيا ، اأو اإذا اقت�ست م�سلحة الهيئة ذلك ، وفـي جميع الأح�ال يجب اأن ي�سدر 

قرار الإلغاء م�سببا ، وترد ف�را اأي تاأمينات م�ؤقتة مت حت�سيلها اإلى م�ستحقيها .

البــاب ال�ســاد�س

النمـاذج وال�سجـالت املاليـة

املــادة ) 146 (

 تعد دائرة ال�س�ؤون املالية بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي وق�سم ال�ثائق واملحف�ظات 
بالهيئة النماذج والدفاتر وال�سجالت املالية واأنظمة احلا�سب الآيل الالزمة لتنفـيذ اأحكام 
هذه الالئحة ، كما حتدد الق�اعد املنظمة للقيد فـيها ، واملدد الالزمة حلفظها واإدخال 

التعديالت الالزمة عليها اإذا لزم الأمر .
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املــادة ) 147 (

املالية  وال�سجالت  والدفاتر  النماذج  املاليني  امل�ظفـني  اإلى  املالية  ال�س�ؤون  دائرة  ت�سرف 
املقرر ا�ستخدامها ح�سب اخت�سا�س كل م�ظف مقابل ت�قيعه مبا يفـيد ت�سلمها مع حتديد 

اأعدادها .
املــادة ) 148 (

العمل بها بعد  املنتهي  املالية  الدفاتر وال�سجالت  اإتالف  ، يتم  التقادم  اأحكام  مع مراعاة 
انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ بها مبعرفة ق�سم ال�ثائق واملحف�ظات بالهيئة .

البــاب ال�سابــع

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 149 (

يتم تقييم املعامالت املالية التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال العماين وفقا لأ�سعار 
ال�سرف فـي تاريخ اإجراء املعاملة .

املــادة ) 150 (

فـي جميع الأح�ال يلزم احل�س�ل على م�افقة جمل�س الإدارة فـي احلالت الآتية :
 اأ - اإبرام العق�د التي ترتب التزامات على الهيئة لأكرث من )2( �سنتني ماليتني .

ب - الت�سالح اأو التنازل اأو ف�سخ العق�د .

املــادة ) 151 (

املحافظـــة علـــى اأ�ســـ�ل الهـــيئة واجــب على امل�ظفـني فـيها ، وكل من ي�ستخدمها اأو تك�ن 
فـــي عهدتـــه ، وعليهــم اإبــالغ دائرة ال�س�ؤون املالية بالهيئة والتدقيق الداخلي عن كل تلف 

اأو �سرر اأو فقد يقع على الأ�س�ل التي بح�زتهم .

املــادة ) 152 (

تت�لى خمتلف دوائر الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سيانة اأم�ال الهيئة التي ت�ستخدمها 
اأول باأول .

املــادة ) 153 (

يراعى عند تقدير �سرورة �سيانة اأم�ال الهيئة مدى اإمكانية ال�ستفادة منها م�ستقبال ، 
وما تبقى من عمرها الفرتا�سي .
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(1237) 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 π`````«é°ùJ äÉ`````Ñ∏W ø`````Y á`````jôµØdG á`````«µ∏ŸG Iô````FGO ø```∏©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ΩÉ```µMC’

116103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . Ëôc ¢ùjB’Gh õÑÿG äÉéàæe Ëó≤J

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d AGó«ÑdG QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 795 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116352 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ôFÉ°üY Ëó≤J

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »FÉæãà°S’G §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2891 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat28R.indd   1 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . á©jô°ùdG äÉÑLƒdG Ëó≤J

 IQÉéà∏d …ó«©°SƒÑdG ¢SÉÑY »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 2460: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . äÉ«dÉªµdGh ¢ùHÓŸG ™«H

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d áãjó◊G ∞jô£dG ¿ÉæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat28R.indd   2 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . (Ëôc ¢ùjB’G) áXƒÑdG äÓfi

 Ω.Ω.¢T »Ñ«gƒdGh ÊGóª◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q , 550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ¥OÉæa

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£à∏d ¿GójQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat28R.indd   3 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ó«°üdG äGó©eh äGhOCGh ÜQGƒ≤d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d …ójó÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd §≤°ùe ∫ÉeBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat28R.indd   4 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ≠ÑàdG äÉéàæeh äÓMôdG äGhOCGh á«dõæŸG äGhOC’Gh ºëØdG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dhódG QÉjódG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 õé◊G , (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdGh ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ äÉeóN
 , äÉ¡«`aÉµdG äÉeóN , IÒ¨°üdG äÉfÉ◊G äÉeóN , ÜOBÉŸG º«¶æJ , ºYÉ£ª∏d õé◊G äÉeóNh
 ,  (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG) áaÉ«°†dG äÉeóN , ºYÉ£ŸG ,  (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdG äÉeóN

 . ÉLQÉN ¬dhÉæàd ΩÉ©£dG Ö∏W ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J

 óàª«d âØjGôH ¢ùàfGQƒà°ùjQ ∞«°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , ÉæjQÉg , -016122 ¿hÉLQƒL , -5õ«`a , QÉ¡«`a êƒjOhCG , # 825 äƒ∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc : π``````````«cƒdG º`````````°SG
111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat28R.indd   5 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 õé◊G , (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdGh ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ äÉeóN
 , äÉ¡«`aÉµdG äÉeóN , IÒ¨°üdG äÉfÉ◊G äÉeóN , ÜOBÉŸG º«¶æJ , ºYÉ£ª∏d õé◊G äÉeóNh
 ,  (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG) áaÉ«°†dG äÉeóN , ºYÉ£ŸG ,  (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdG äÉeóN

 . ÉLQÉN ¬dhÉæàd ΩÉ©£dG Ö∏W ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J

 óàª«d âØjGôH ¢ùàfGQƒà°ùjQ ∞«°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , ÉæjQÉg , -016122 ¿hÉLQƒL , -5õ«`a , QÉ¡«`a êƒjOhCG , # 825 äƒ∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc : π``````````«cƒdG º`````````°SG
111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

77638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª› , äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG ,  ádÉ≤ÑdG äÓfi
 . á∏ª÷ÉH áYƒæàe á«FGòZ OGƒe

 Ω.´.Ω.¢T IÒŸG ¥Gƒ°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q 84 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2012/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat28R.indd   6 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
100841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 . øjôNB’G πLCG øe áYÉÑ£dG º«ª°üJh á«ªbôdG áYÉÑ£dG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 . ‹ÉLQ ¿ƒdÉ°U

 äÉeóÿGh IQÉéà∏d ¿õe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 787 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat28R.indd   7 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 ,  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ,  á«°ü«î°ûàdG  äGOÉ«©dG  ,  á«°ü°üîàdG  äGOÉ«©dG  ,  á«Ñ£dG  äGOÉ«©dG

 . ájhOC’G ™«Ñd á«dó«°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 323 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . …QÉŒ ™ª›

 Ω.Ω.¢T ™jô°ùdG ¥ƒ°ùà∏d §≤°ùe ƒdƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat28R.indd   8 3/29/18   10:10 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . §ØædG QÉHBG ôØM , áeóîà°ùŸG äGhOC’Gh πFGƒ°ùdG ™«H

 Ω.Ω.¢T á`````°ùªÿG QÉ¡fC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 . äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG áYÉÑWh ï°ùf äÉeóN

 á«°SÉWô≤∏d ¿GOõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 487 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¢ùæ¡ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 799 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 . á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd É¡ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 415 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T Aƒ°†dG ÜGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . É«∏«HƒŸGh çÉKC’G IQÉŒ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe

 IóFGôdG PGPôdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . É¡©jRƒJh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ƒjó«`ØdGh á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G êÉàfEG

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1952 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . π«ªŒ OGƒe , Qƒ£Y , ájòMC’G , ÖFÉ≤◊G , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 243 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . á«¡«`aôJ äÉeóN

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d »cREG ábôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . á«¡«`aôJ á£°ûfCG

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d »cREG ábôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , »cREG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
69268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
. äÉYÉ°ùdGh äGôgƒéŸG

  ∂fEG , âæ«ªà°ù«`ØfEG RófGôH ¢Sƒµ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , 33966 GójQƒ∏a , RÒ«e äQƒe , …Gh ∑QÉH hÎ«e 11215 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2011/7/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 º◊  , (á```à«e) ó«°üdG Ωƒ◊  , (»`M ÒZ) ∂ª°S , ájôW ∂ª°S íFGô°T , Ωƒë∏dG äÉéàæe
 . ≥fÉ≤ædG , ¿ƒª∏°ùdG , á«M ÒZ øLGhO Ωƒ◊ , ºë∏dG äÉ°ü∏îà°ùe , ºë∏dG , óÑµdG

   Ωƒë∏d iƒ∏°ùdG ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 5815 ≥`````jôW , 423 á````jÉæH , 2 á```≤°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , 82051 : Ü.¢U , á```fGôc , 458 ™``````ª›                                     

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG) ™jô°ùdG ójÈdG äÉeóNh äGQÉ«°ùdG π≤fh (π≤ædG) Iô°ùª°S äÉeóN
 øë°ûdGh ( ™FÉ°†ÑdG øë°T) øë°ûdGh ójÈdG ≥jôW øY ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJh ™FÉ°†ÑdG π«°UƒJh
 äÉ```YOƒà°ùe »````a  ø```jõîàdGh Ohô```£dG  π«``°UƒJh ™``∏°ùdG  ∞«∏¨Jh (™∏°ùdG  øjõîJ) ™∏°ùdGh

. ™∏°ùdG ∞«∏¨J h (ÒLCÉJ)
 

  Ω.Ω.P IôM á≤£æe »°SÉ«cCG äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢VÉjôdG  ,11426 ó¡a ∂∏ŸG  ≥jôW ,  É«∏©dG  ´QÉ°T 23236 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á≤ë∏e Iõ¡LCG  ,  (á∏é°ùe) ‹B’G  Ö°SÉ◊G  π«¨°ûJ  èeGôH  ,  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  äGôcGP  Iõ¡LCG
 Ö°SÉ◊G èeGôH) ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôH , ( á∏é°ùe) ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôH , ‹B’G Ö°SÉ◊ÉH
 ,  á›óŸG ¢UGôbC’G äÓ¨°ûe ,  (á∏é°ùe) ‹B’G Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH ,  (  π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG

. ( §≤a IAGô≤∏d IôcGP) á›óŸG ¢UGôbC’G , ( ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG) á›óŸG ¢UGôbC’G

   Ω.Ω.P IôM á≤£æe »°SÉ«cCG äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢VÉjôdG  ,11426 ó¡a ∂∏ŸG  ≥jôW ,  É«∏©dG  ´QÉ°T 23236 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ÜhQ , ÚJÉ°ùa , (¢ùHÓe) á«à– πjhGô°S , ¢ùHÓŸG , øgÉµdG AGOQ , ( ¢SCGôdG ¢SÉÑd) äÉ©Ñb
 ºµfi »`a ƒ°U ¢ü«ªb) ¬«°SôL ¿Éà°ùa , AGóJQÓd ¢SCGQ á°ùÑdCG, äÉ©Ñb , ( ∫PÉÑe) ÈeÉ°ThO
 , ( á«∏NGO ¢ùHÓe) á«à– ¿É°üªb , ∫ÉLô∏d á«à– ¿É°üªb , ( ∫É£æH) ∫Ghô°S , ( ∂Ñ◊G

. á«à– πjhGô°S

   π«°UC’G ÜƒK : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢VÉjôdG  ,11426 ó¡a ∂∏ŸG  ≥jôW ,  É«∏©dG  ´QÉ°T 23236 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 º```àj Ö```Wôe , ájó∏÷G ¢VGôeCÓd á«Ñ£dG á÷É©ŸGh π«ªéà∏d á«Ñ£dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’G
. á«Ñ£dG äGó©ŸG h Iõ¡LC’G ™e ¬eGóîà°SG

  ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f ,  ∂jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH ¿ƒ```°ùfƒL ó```fG  ¿ƒ```°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ,  ájô£«ÑdG  äÉjÉ¨∏d  á«æ«eCG  ¢VÉªMCG  ,  á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d  GÒ`aƒdC’G  QÉÑ°U  äGô°†ëà°ùe
 äÉfƒHôµ«H ,  á«ÑW äÉjÉ¨d á«¡°ûdG  äÉàHÉc ,  á«¡°ûdG  âÑc ÜƒÑM ,  ó°ùcCÉà∏d IOÉ°†e ÜƒÑM
 äÓªµe , á«ÑW OGƒÃ áLhõ‡ ôcÉµ°S , á«ÑW äÉjÉ¨d ôcÉµ°S , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d GOƒ°üdG
 , á«FGhO äÉjƒ∏M , ó≤dG ∂ª°S óÑc âjR , á«ÑW äÉjÉ¨d áµ∏Y , ø°ù«µdG øe á«FGò¨dG á«ªë∏d
 äÉjÉ¨d Ió©e á«ªM ájòZCG , á«ÑW äÉjÉ¨d Ió©e á«ªM äÉHhô°ûe , ∑É```°ùeE’G êÓ```©d á````jhOCG
 ÜGô```°T , á````«f’ó«°U äÉ``jÉ¨d áª°†¡e äÉ```LÓY , »``Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«ªM OGƒe , á«ÑW
 , äÉÁõfE’G øe á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , (á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe) äGÒ°ùcEG , »``FGhO
 , á«FGò¨dG á«ªë∏d ±É«dCG , á«ÑW äÉ`jÉ¨d äÉ```ÁõfEG , á```«ÑW äÉ```jÉ¨d á«```ÁõfEG äGô°†```ëà°ùe
 áÑLh , ¿ÉàµdG Qò`H ≈```∏Y …ƒ```à– á```«FGò¨dG á```«ªë∏d äÓ```ªµe , á```«FGò¨dG á```«ªë∏d ±É```«dCG
 , ¿Éà```µdG Qò```H â```jR ≈∏``Y …ƒà``– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ¿Éàc QòH
 , á«FGhO ÜÉ°ûYCG , á«ÑW äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG …É°T , Rƒcƒ∏L ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe
 á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , Ú````°û«°ù«d ≈∏Y …ƒà```– á«```FGò¨dG á«```ªë∏d äÓ```ªµe , äÉ```æ«∏e
 ä’ƒ°ùZ , ¿ÉàµdG QòH âjR ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , ¿ÉàµdG QòH ≈∏Y …ƒà–
 ,  á«f’ó«°U äÉjÉ¨d  ≥«bO  ,  á«f’ó«°U äÉjÉ¨d  AGhO  ¢UGôbCG  ,  á«f’ó«°U äÉjÉ¨d  (ø°Tƒd)
 ájƒ°†©dG äÉæFÉµ∏d ájò¨e OGƒe , »FGhO …É°T , á«FGhO QòL , á«FGhO äƒjR , á«FGhO ÜÉ°ûYCG
 ∂``ª°S óÑc âjR , á«ÑW äÉjÉ¨d á«FGòZ äÓªµe , AGò¨dG ≈dEG á«fó©e äÓªµe , á≤«bódG
 äÉjÉ¨d äÉæ«°ùÑH , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ÚàµH , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d IÓfi á«ÑW ¢UGôbCG , ó≤dG
 , ìÉ≤∏dG ÜƒÑM ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U
 , á«æ«JhôH á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , Èµ©dG ≈∏Y …ƒà– á```«FGò¨dG á«```ªë∏d äÓ```ªµe
 , á«ÑW äÉjÉ¨d ìÓeCG , »µ∏e ΩÓg ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d äÓªµe , á«FGhO QhòL
 äÉjÉ¨d ΩƒjOƒ°üdG ìÓ``eCG , ∞``«ëæJ ÜƒÑ```M , Iô```°ûÑdÉH á```jÉæ©∏d á«```f’ó«°U äGô```°†ëà°ùe
 , IQÉM √É«e , Iô°ûÑdG Òª°ùJ ÜƒÑM , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d hCG  á«ª◊G  ¢VGôZC’ É°ûf ,  á«ÑW
 äÓªµe  ,  íª≤dG  ÚæL  ≈∏Y  …ƒà–  á«FGò¨dG  á«ªë∏d  äÓªµe  ,  ájô£«H  äGô°†ëà°ùe

. IÒªÿG ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
ì Ω ¢T Òc å∏«g ΩG …O Î°SG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äGQÉ```eE’G ,  á````bQÉ°ûdG  ,  49777 : Ü.¢U , ájôª◊ÉH Iô◊G  á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. õfƒÑeÉJ , πjhGô°S äÉfÉ£H , äGOÉÑd , á«ë°U •ƒa

∂fG , ójGhódQh ∑QÓc -‹Èª«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 54956 Ú°ùfƒµ°ùjh , √Éæ«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a 
 á≤aóàŸG  á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ª∏d  ÊhÎµdE’G  π≤ædG  ,  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  äÉeóN
 äÉ````Mƒd Ò`aƒJ ,  iô``NC’G  ä’É°ü````J’G  äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G  ≥jôW ø```Y  π```jõæà∏d á```∏HÉ≤dGh
 ∫É› »`a   Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG  π≤æd  âfÎfE’G  ÈY á«fhÎµdEG  äÉfÓYEG
 , ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G ≥jôW øY πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG
 ¢üædG äÉeóN , ¥É£ædG á°†jôY á«µ∏°SÓdG ä’É`°üJ’G äÉ```eóN , á```«fhÎµdE’G ä’É```°üJ’G
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  áMÉJEG  ,  á«µ∏°SÓdG  ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G  ÈY ä’É°üJ’G  ,  á«ªbôdG  πFÉ°SôdGh
 ≥∏©àj Éª«`a  ÚcÎ°ûŸGh Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG π≤æd á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb
 äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG ™∏°ùdGh ≈eódGh ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG Qƒ°ü```dGh ΩÓ```aC’Gh Ö```àµdÉH
 åÑdG  ,  áµ∏¡à°ùŸGh  á«dõæŸG  ™∏°ùdG  øe  ÉgÒZh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  á«Áó≤àdG  ¢Vhô©dGh
 πF’ódG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  π≤fh  »Jƒ°üdG
 ÈY á«©LôŸG OGƒŸG , á«dÉ◊G çGóMC’G ™bGƒeh äÉfhóe , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , âfÎfE’G ÈY
 ácQÉ°ûŸG  øe Úeóîà°ùŸG  øµ“ á«fhÎµdEG  áµÑ°T  Ò`aƒJ ,  »YGPE’G  åÑdG  π≤f  ,  âfÎfE’G
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh iƒàëŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh
 , É¡àcQÉ°ûeh á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG
 πFÉ°SƒH á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ä’É°üJ’G ∫ƒ°Uh âbƒH Úeóîà°ùŸG ójhõJ
 á¡÷G Ö°SGƒ◊G ΩOGƒ``N ≈dEG §HGhôdGh äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh ™jRƒJh ∞«æ°üJh ójó–h ∞jô©J
 ∞JGƒ¡dG ΩÉbQC’ á``dOCG  ô``«`aƒJ , Ö```°SGƒ◊G »```eóîà°ùeh Üƒ``°SÉ◊G äÉ``÷É©eh á```«LQÉÿG
 á«```°ù«FôdG  äÉ```ëØ°üdG  øjhÉæYh  ÊhÎµdE’G  ó``jÈdG  πFÉ°SQ  øjhÉæYh  ∫ÉªYC’G  øjhÉæYh
 äÉeóÿG  ô```«`aƒJ  ,  äÉ```ª¶æŸGh  ø```cÉeC’Gh  ¢UÉî```°TC’G  ∞JGƒg  ΩÉbQCGh  øjhÉæYh  ,  á``µÑ°û∏d

á«JÉeƒ∏©ŸG

∂fG ,õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , π«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
         Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒZÉHƒJh OGóæjôJ : ó∏ÑdG , 2017/7/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 53042 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äGQƒ°ûæe Ò```aƒJ , ¬```«`aÎdÉH á```≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , â````fÎfE’G ø````e Qƒ````°üdG ô```«`aƒJ
 äÓ```éŸG  ,  á````«fhÎµdE’G  Ö```àµdG  ô```°ûf  ,  (π````jõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ) âfÎfE’G  ÈY á«fhÎµdEG
 ÈY ≈≤«°SƒŸG ô°ûf , ájô°üÑdG hCG á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG §FÉ°Sh ≈∏Y OGƒŸG ô°ûf , äÉjQhódGh
 ,  ¬«`aÎdÉH ≥∏©àj Ée πch äGQƒ°ûæŸGh äƒ```°üdGh äÉeƒ∏©ŸG º°†j ™bƒe Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G
 ¬«`aÎdG øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdGh º«∏©àdG ∫É```› »````a äÉ``eƒ∏©ŸGh QÉ```ÑNC’G Ò````aƒJ
 ø```e Qƒ```°üdG ô```«`aƒJ , »YÉªàL’G π````°UGƒàdG äÉµ```Ñ°T ÈY á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’Gh
 äÉ```eƒ∏©ŸG  ∫OÉ```Ñàd  ¢Uôa  Ò`aƒJ  ,  Gójó–  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  ,  âfÎfE’G
 äÉeƒ∏©ŸGh  á«◊G  çGóMC’G  ≥jôW øY äÉYƒ°VƒŸG  øe IÒÑc áYƒª› ¿CÉ°ûH  äÉKOÉëŸGh
 ¬«`aÎdG ∫É› »`a  á«°üî°ûdG äÉ«°UƒàdGh äÉ©LGôŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ójÈdÉH á∏°SôŸG
 ΩÓaC’Gh ÖàµdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a  äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY
 ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  ™∏°ùdGh  ∫ÉØWC’G  Ö©dh  ÜÉ©dC’Gh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh
 , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , áµ∏¡à°ùŸGh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe á«Áó≤àdG
 ÖàµdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a  âfÎfE’G ÈY É≤Ñ°ùe á∏é°ùe á«©ª°S èeGôH ô```«`aƒJ , Gójó–
 äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  ™∏°ùdGh  ∫ÉØWC’G  ÜÉ©dCGh  ÜÉ©dC’Gh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ΩÓaC’Gh
 , Gójó– , áµ∏¡à°ùŸGh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe á«Áó≤àdG ¢Vhô©dGh
 Qƒ°üdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdGh ≈≤«°SƒŸÉH á`≤∏©àŸG äÉ«```°UƒàdGh äÉª```««≤àdGh äÉ©```LGôŸG º```jó≤J
 á«Áó≤àdG ¢Vhô©dGh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG ™∏°ùdGh ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCGh ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG
 , Gójó– , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG ,  áµ∏¡à°ùŸGh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe
 äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , âfÎfE’G ÈY É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG á«Jƒ°üdG ∫É`ªYC’G ø``e AGõ```LCG ô``«`aƒJ
 ∫ÉªYCG Ò`aƒJ , á«FôŸG á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh
 äÉµÑ°ûdG  ≥jôW  øY  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  É≤Ñ°ùe  á∏é°ùe  á«Fôe  á«©ª°Sh  á«Fôeh  á«©ª°S
 , âfÎfE’G ÈY á«∏YÉØàdG ¢ü°ü≤dGh âfÎfE’G ÈY ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , á«µ∏°SÓdG
 , á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh º«∏©àdG ∫É› »`a  äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
  âfÎfE’G ÈY ó©H øY º∏©àdGh á«°SGQódG ∫ƒ``°üØdG »````a ¢ù``jQóàdG º```°SÉH º``«∏©àdG äÉ``eóN
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉ«°VÉjôdGh  Iô◊G  ¿ƒæØdGh  á¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  ájQÉ÷G  çGóMC’G  äÉYƒ°Vƒe »`a
 ¢ùØ```ædG  º````∏Yh  ¿ƒæØdGh  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæµàdGh  äÉjGƒ¡dGh  Ωƒ∏©dGh  ∫ÉªYC’Gh
 º«∏©àdGh  Üƒ°SÉ◊G  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  º«∏©àdG  πµ°T  »`a   á«∏YÉØJ  á«ª«∏©J  äÉeóN  ,  áØ°ù∏ØdGh
 ¿ƒæØdGh á¨∏dGh ïjQÉàdGh º«∏©àdGh ájQÉ÷G çGóMC’G äÉYƒ°Vƒe »```a Üƒ```°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ
 á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh Ωƒ∏©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh ÜOC’Gh Iô◊G
 åÑdG  ∫É› »`a   á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  äÉeóÿGh ,  áØ°ù∏ØdGh  ,  ¢ù```ØædG  º∏Yh ¿ƒæØdGh
 ∫É› »`a  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’G  øª°†àJ »àdG  Iôªà°ùŸG  èeGÈdGh »µÑ°ûdG  åÑdGh »YGPE’G
 á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á«```Jƒ°üdG  ∫É```ªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸG
 ,  ≈≤«°SƒŸGh  ,  ¢übôdGh  øØdGh  ä’ƒ``£ÑdGh  á«```¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh  á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh
 ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh , äÉ≤HÉ°ùŸGh , É«`ó«eƒµdGh , áYGPE’Gh , ájófC’Gh , á°VÉjôdGh , ¢VQÉ©ŸGh
 á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`a  É≤ãdG  çGó```MC’Gh  ≥FGó◊Gh  ∞MÉàŸGh  äÉfÉLô¡ŸGh  ÜÉ©dC’Gh
 §FÉ°SƒdG äGP á«Áó≤àdG ¢Vhô©dGh AÉjRC’Gh ájQÉ÷G çGóMC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh
 ¿CÉ````°ûH iô```NC’G ô````Jƒ«ÑªµdG Iõ```¡LCG hCG âfÎfE’G ÈY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ø```µÁ »àdG IOó©àŸG
 , ƒjOƒà°S’G π«é°ùJ äÉeóN , »YGPE’G ¬«`aÎdG , »YGPEG èeÉfôH êÉàfEG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T
 , ÜÉ©dCÓd ôJƒ«ÑªµdG äÉæ«°ù–h ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCÉH á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 ÒZ ≈≤«°SƒŸG º°†J É¡«`a  åëÑ∏d á```∏HÉb â```fÎfE’G ô```ÑY ¬«````aÎdG äÉ```fÉ«H Ió```YÉb Ò````aƒJ
 ÖàµdG º°†J »àdG á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG , ôNB’G »ªbôdG ¢üædGh âfÎfE’G ÈY π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 á«¡«LƒàdGh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh , äÉ```eƒ∏©ŸG Ò````aƒJ , äÉ```eƒ∏©ŸGh QÉÑNC’Gh äÓéŸGh

. √ôcP ≥Ñ°S ÉÃ á≤∏©àŸG

∂fG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , π«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒZÉHƒJh OGóæjôJ : ó∏ÑdG , 2017/7/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 53043 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«∏ëàdGh åëÑdG äÉeóN , É¡H á∏°üdG …hP º«ª°üàdGh åëÑdGh á«ª∏©dGh á«æ≤àdG äÉeóÿG
 ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh  Iõ¡LC’G  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  »YÉæ°üdG
 á«Hƒ°SÉM áÄ«H Ëó≤J , âfÎfE’G ÈY á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdGh π«¨°ûàdG áª¶fCG áaÉ°†à°SG
 äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ ≥aGôe QÉéÄà°SG  ,  âfÎfE’G ≥jôW øY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj á«°VGÎaG
 ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj »àdG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈdG Ò`aƒJ , IÒ¨àe á©°S äGP Ö°SGƒ◊Gh
 âfÎfE’G ÈY á°üæe AÉ°ûfEGh Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J IQGOE’ á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ÈY É¡«dEG
 AÉ```°ûfEG , â```fÎfE’G ô```ÑY QGƒë```dG äÉjóàæe áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJ , á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d
 áfÉ«°Uh  äÉfÉ«ÑdG  ø``jõîJ  ,  â```fÎfE’G  ÈY  äÉeóî∏d  G  ÊhÎµdEG  áfõfl  Öjh  äÉëØ°U
 ΩOGƒN QÉéÄà°SG , øjôNBÓd ÖjƒdG ™bGƒe IQGOEG , á«LQÉÿG äÉ¡÷ÉH á°UÉÿG áµÑ°ûdG ™bGƒe
 , ≥«Ñ£àdG äÉeóN ôaƒe , áaÉ°†à°S’Gh AÉ°û```fE’G äÉ```eóNh Ö```jƒdG ™```bGƒe á```fÉ«°U , ÖjƒdG
 ™``bGƒŸGh äÉ«```›ÈdGh äÉ≤```«Ñ£àdG áfÉ«```°Uh ô```jƒ£Jh IQGOEGh áaÉ°†````à°SGh Ò````aƒJ Gó```jó–
 ±ƒØ°Uh á«fhÎµdE’G OGó°ùdG  äÉ«∏ªYh ,  á«fhÎµdE’G IQÉéàdG  ∫É› »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh
 , ácÎ°ûŸG á«Hƒ°SÉ◊G IQó≤dG ¢SÉ«≤e , äÉfÉ«```ÑdG øjõîJ , Ö```jƒdG ™bƒe º«```ª°üJ , äÉÑ∏£dG
 á›ôH , Ωó``îà°ùŸG Qhô```e á```côM ¢SÉ```°SCG ≈```∏Y ™```bƒŸG ∞```«æ°üJ ÜÉ°ù```Mh á∏```°SGôŸG äÉ``eóN
 ¢Vô©dGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉ≤«Ñ£J  IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿG  ,  Üƒ°SÉ◊G
 , Üƒ°SÉ◊G ΩÉ¶f º«ª°üJ , äÉ«›ÈdG , Iõ¡LC’G , Üƒ°SÉ◊G á›ôH , ºµëàdGh »Áó≤àdG
 äÉeóÿG , á«›ÈdGh á«Hƒ°SÉ◊G áª¶fC’G äÉeóN ºYOh áfÉ«°üdGh åjóëàdGh ôjôëàdG
 åëÑdGh , ºµëàdGh »Áó≤àdG ¢Vô©dG , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉ≤«Ñ£J IQGOEÉH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G
 áaÉ°†à°SG , Gójó– á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , ó«¡©àdGh ≥aGôŸG IQGOEGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEGh
 , áeÉ©dG äÉeÉªàg’G äGP äÉeƒ∏©ŸG øe IÒÑc áYƒª› º°†J âfÎfE’G ÈY äÉfÉ«H IóYÉb
 πfi äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d å```ëH äÉ```côfi ô```«`aƒJ , Gó```jó– , á«```Hƒ°SÉ◊G äÉ```eóÿG
 »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG π≤æd á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G ÈY ΩÉªàg’G
 , á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ácô◊G ΩÓaCGh ΩÓaC’Gh ÖàµdG ¢üîj Éª«`a  ÚcÎ°ûŸGh Üƒ°SÉ◊G
 , §FÉ°SƒdG IOó©àe á«Áó≤àdG ¢Vhô©dGh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG ™∏°ùdGh ≈eódGh ÜÉ©dC’G
 , âfÎfE’G ÈY AGô°ûdG äÉeƒ∏©eh èàæŸG äÉª««≤Jh , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh
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 Iõ¡LCG äÉ«```›ôH Ò````aƒJ , π````jõæà∏d π```HÉb ô````«Z â``fÎfE’G ô`````ÑY â````fÎfEG íØ```°üàe ô```«````aƒJ
 Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ≥jôW øY âfÎfE’ÉH ∫É°üJ’G Ú°ùëàd πjõæà∏d á∏HÉb ádƒªfi ä’É°üJG
 ±É°ûµà°SG , Gójó– , »æØdG ºYódG , ádƒªëŸG ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh á∏≤æàŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh
 á«›ÈdG äÓµ°ûŸGh π≤æàŸG Üƒ°SÉ◊Gh É¡MÓ°UEGh Üƒ°SÉ◊G äÉfƒµeh äÉ«›ôH ∫É£YCG
 á«```›ÈdG  äGQÉ°û``à°S’Gh  º«```ª°üàdGh  á```dƒªëŸG  ä’É```°üJ’G  RÉ¡```éH  á``°UÉÿG  äÉfƒµŸGh
 Üƒ```°SÉ◊Gh , ø```jôNBÓd á```«Hƒ°SÉ◊G è```eGÈdG º«```ª°üJh , á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ÉH á≤∏©àŸGh
 º«ª``°üàdG , á∏≤æàŸG ä’É°üJ’G Iõ¡LCÉH á≤∏©àŸGh á«›ÈdG IQÉ°ûà°S’Gh º«ª°üàdGh π≤``æàŸG
 iƒàfi áaÉ°†à°SG  ,  øjôNBÓd  á∏≤æàŸG  Ö°SGƒ◊Gh  á∏≤æàŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LC’  »›ÈdG
 äÉcôfi Ò`aƒJ , á«LQÉN äÉ¡÷ iôNCG á«fhÎµdEG ∫ÉªYCGh ™bGƒeh äÉfÉ«Hh ¢üfh Qƒ°Uh
 á«`a GôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Úeóîà°ùª∏d í«àJ åëH äÉ°üæe Ò`aƒJ , åëH
 á«∏YÉØJ áaÉ°†à°SG äÉeóN , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äÉfÉ«ÑdGh áª°ùéŸG Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh
 , âfÎfE’G ÈY äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh á°UÉÿG ºgQƒ°U ácQÉ°ûeh ô°ûf Úeóîà°ùª∏d í«àJ
 »`a  ácQÉ°ûª∏d  Úeóîà°ùª∏d  á«°VGÎaG  äÉ©ªà› AÉ°ûfEG  Gójó– á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ`````eóÿG
 »`a ácQÉ°ûŸGh á«°VGÎaG äÉ©ªà› øe á©LGQ ájò¨J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh º««≤àdGh äÉ°ûbÉæŸG
 ÚeCÉJh âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊ÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdG åjó–h áfÉ«°U , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG
  äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ  ,  QhôŸG  áª∏ch  âfÎfE’Gh  Üƒ°SÉ◊G  ¥GÎNG  ôWÉfl ™æeh  QhôŸG  áª∏c
 Ö°SGƒ◊Gh  É«LƒdƒæµàdGh  »```∏NGódG  º«```ª°üàdGh  áÄ```«ÑdGh  ¢ù```≤£dGh  AÉ```°†ØdG  ∫É```›  »`a
 á°Sóæ¡dGh É«Lƒdƒ«÷Gh Üƒ°SÉ◊G äÉfƒµeh á«Hƒ°SÉ◊G á«`a ô£dG Iõ¡LC’Gh äÉ«›ÈdGh
 iôNC’G Ö°SGƒ◊G hCG âfÎfE’G ÈY QÉÑàN’Gh êÉàfE’G çÉëHCGh á«Ñ£dG çƒëÑdGh QÉª©ŸGh
 ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’G  Ö«côJh  áfÉ«°U  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  ä’É``°üJ’G  äÉ```µÑ°T  hCG
 äÉ«›ÈdG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’Gh  äÉ«›ÈdÉH  ≥∏©àJ  á«æ≤J  äÉeƒ∏©e  øª``°†àj  Ö````jh
 , á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdG , á«Hƒ°SÉ◊G IQÉ°ûà°S’G , äÉµÑ°û∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdGh
 á›ôH , á«Hƒ°SÉ◊G IQÉ°ûà°S’Gh áµÑ°û∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ«›ÈdG
 »ªbQ  iƒàfi  áaÉ°†à°SG  ,  ôNBG  ≈dEG  óMGh  ≥«°ùæJ  øe  ≥FÉKƒdG  äÉfÉ«H  π≤f  ,  Üƒ``°SÉ◊G
 ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ¿CÉ```°ûH
 ∫ÉªYCGh ¢Uƒ°üfh äÉjƒàfi ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ á«ãëH äÉ``°üæe Ò```aƒJ
 ≥FÉKhh äÉØ∏eh äÉfÉ«Hh á«HOCG ∫ÉªYCGh á`Yƒª°ùe á```«Fôe ∫É``ªYCGh á``Yƒª°ùe ∫É``ªYCGh á``«Fôe
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , á«fhÎµdEG ∫ÉªYCGh
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 ,  á«Hƒ°SÉM  èeGôH  πjõæJh  ∫ƒ°UƒdÉH  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ù∏d  âfÎfE’G  ÈY  äÓ«¡°ùJh
 ≈∏Y  πª©J  âfÎfE’G  ÈY  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  á«Hƒ°SÉM  èeGÈd  âbDƒe  ΩGóîà°SG  Ò`aƒJ
 áÑbGôe , Ωóîà°ùŸG äÓ«°†ØJ ≈∏Y AÉæH á«›ÈdG äÉ≤«Ñ£à∏d á°ü°üfl äÉ«°UƒJ ó«dƒJ
 ¥É£f ™«°SƒJ , áaÉ°†à°SG , ÚeCÉàdG ¢VGôZC’ Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th º¶fh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG
 á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G , øjôNBÓd É¡H ®ÉØàM’Gh øjôNBÓd âfÎfE’G ÈY äÉfÉ«ÑdG óYGƒb
 á«HÉë°S  áaÉ°†à°SG  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’  äÉ«›ôH  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG
 ,  (P AAS) äÉeóîc á°üæe , (Ö°SCG) ≥«Ñ£àdG äÉeóN ôaƒe , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d
 óYGƒb ΩOGƒN Ò`aƒJ , Gó```jó– , á```«Hƒ°SÉ◊G äÉ````eóÿG , (SAAS) á```eóîc äÉ```«›ÈdG
 º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ÈY Öjh ™bƒe Ò`aƒJ , øjôNB’G ≈∏Y IÒ¨àŸG IQó≤dG äGP äÉfÉ«ÑdG
 áaÉ°†à°S’G ,  ójó– , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGôH
 áaÉ°†à°ùŸG  π«¨°ûàdG  áª¶fCG  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  π«¨°ûàdG  áª¶fC’  ó©H  øY
 äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh áÑ°Sƒ◊G  ≥aGôe QÉéÄà°SG  ,  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh
 øµÁh , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›ÈdG º«ª°üJh ôjƒ£Jh Ò`aƒJ , IÒ¨àŸG äGQó≤dG äGP
 á°üæe AÉ°ûfEGh  ,  Ö°SGƒ◊G  äÉ≤«Ñ£J IQGOE’ ,  á«ŸÉ©dG  Ö°SGƒ◊G  áµÑ°T ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ,  ájQGƒ◊G  á«fhÎµdE’G äÉjóàæŸG áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJ ,  á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d âfÎfEG
 ,  â````fÎfE’G  áµ```Ñ°Th  â```fÎfE’G  ô```ÑY  äÉ``eóî∏d  É«fhÎµdEG  á`fõfl Ö```jh  äÉëØ°U AÉ``°ûfEG
 ™bGƒe IQGOEG , á«LQÉN äÉ¡÷ âfÎfE’G áµÑ°T ÈY ™bGƒe áfÉ«°Uh OGóYEG , äÉfÉ«ÑdG ´Oƒà°ùe
 , äÉeóÿG áaÉ°†à°SGh AÉ°ûfEG , ÖjƒdG ™bGƒe áfÉ«°U , Öjh ΩOGƒN ÒLCÉJ , øjôNBÓd Öjh
 ,  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh  áaÉ°†à°SGh Ò`aƒJ Gójó– , ≥«Ñ£àdG  áeóN ôaƒe
 ÈY ™aódGh  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  ä’É› »`a   äÉfÉ«ÑdG  ó```YGƒbh  ™```bGƒŸGh  äÉ```«›ÈdG
 äGQó≤dG  ¥É£f  ™jƒæJh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  ™bƒŸG  º«ª°üJh  äÉÑ∏£dG  ±ƒØ°Uh  âfÎfE’G
 âfÎfE’G áµÑ°T ÈY Ö```jƒdG ™bƒe ∞«æ°üJ ÜÉ°ùMh πFÉ°SôdG äÉeóNh ácÎ°ûŸG á«Hƒ°SÉ◊G
 á©LGôe ≈∏Y IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  Öjh ™bƒe áaÉ°†à°SG  ,  Ωóîà°ùŸG  ácôM ¢SÉ°SCG
 IOÉØà°S’Gh  »Jƒ°üdG  iƒ```àëŸGh  á«``eƒ°SôdG  IQƒ°üdGh  á```«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°ü```dGh  á```YÉÑ£dG
 ,  äÓ``jó©àdGh  ,  äÉHÉéYE’G  ΩóYh  ,  äÉHÉéYE’Gh  ,  äÓNóŸG  Ëó≤àd  ¢ü°üfl ÖdÉb  øe
 áµÑ```°ûdG  »`````a  •Gô```îf’Gh  äÉ```≤«∏©àdGh  äÉMGÎb’Gh  AGQB’Gh  äGôjƒëàdGh  ,  äGÒ«¨àdGh
 ≈∏Y ™ªà› AÉ°ûfEG Gó``jó– , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , á«©ªàéŸGh ájQÉéàdGh , á«YÉªàL’G
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 π©ØdG  OhOQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh  ,  äÉ°ûbÉæŸG  »`a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G
 πc »`a  á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG »`a  ácQÉ°ûŸGh , á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG π«µ°ûJh , º¡fGôbCG øe
 »àdG äÉ≤«Ñ£àdGh èeGÈ∏d âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG áYÉæ°Uh ¬«`aÎdG ∫É› øe
 äÉµÑ°ûdGh , ÜÉ©dC’Gh , äƒ°üdG äÉØ∏e ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe âfÎfE’G ≈∏Y É¡∏jõæJ øµÁ ’
 áÑ©d äÉ«›ôH ô``jƒ£Jh º«ª°üJ , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉØ∏eh á«°üædG äÉØ∏ŸGh , á«YÉªàL’G
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«```›ÈdG  ôjƒ£J  äGhOC’  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G
 èeGÈ∏d âbDƒe ΩGóîà°SG  Ò`aƒJ ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh º«ª°üàd âfÎfE’G  ÈY
 , äƒ°üdG äÉØ∏e ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe âfÎfE’G ÈY É¡∏jõæJ øµÁ ’ »àdG äÉ≤«Ñ£àdGh
 äÉeóN ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉØ∏eh á«°üædG  äÉØ∏ŸGh  ,  á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh  ,  ÜÉ©dC’Gh
 ÜÉ©dC’ á«›ÈdG äÓµ°ûŸG øe É¡MÓ°UEGh AÉ£NC’G ±É°ûµà°SG ,  Gójó– , »æØdG ºYódG
 âbDƒe  ΩGóîà°SG  Ò`aƒJ  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G
 øjõîàdG »`a  É¡eGóîà°S’ âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G èeGÈd
 ôaƒe , ádÉ≤ædG äÉ≤«Ñ£àdG ∫É› »`a  á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G
 äÉ«›ÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SG  Gójó–  ,  ≥«Ñ£àdG  äÉeóN
 Ò`aƒJ , á∏≤æàŸGh á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’Gh á«°üî°ûdG á«LÉàfE’G ä’É› »`a  ÖjƒdG ™bGƒeh
 ÈY ™ªà› AÉ°ûfEG , √ôcP ≥Ñ°S ÉÃ á≤∏©àŸG á«¡«LƒàdGh ájQÉ°ûà°S’Gh á«JÉeƒ∏©ŸG äÉeóÿG
 π©ØdG OhOQ ≈∏Y ∫ƒ°ü`◊Gh , äÉ°û```bÉæŸG »```a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th º¶fh äÉfÉ«ÑdG ó°UQh , á«``°VGÎa’G äÉ©```ªàéŸG π«```µ°ûJ , º¡fGôbCG øe

. á«æeCG ¢VGôZC’

  ∂fG ,õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , π«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒZÉHƒJh OGóæjôJ : ó∏ÑdG , 2017/7/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 53044 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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116262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 Úeóîà°ùª∏d íª°ùj É‡ Öjh ™bƒe πµ°T »`a  âfÎfE’G ÈY á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG äÉeóN
 π°UGƒàdG »`a  ácQÉ°ûŸGh ƒjó«`ØdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸGh Qƒ°üdGh äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûÃ Ú∏é°ùŸG
 , á«cÓ¡à°S’G äÉeóÿGh ™∏°ùdGh , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh ¥ƒ°ùàdG ¿CÉ°ûH º¡æ«H ¿hÉ©àdGh
 , OGôaC’G äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ¿hôNB’G É```¡eó≤j »``àdG á```«YÉªàL’Gh á«```°üî°ûdG äÉ```eóÿGh
  âfÎfE’G ÈY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒbh âfÎfE’G ÈY á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ
 äÉµÑ°ûdG ∫É› »`a åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG ∫É› »`a

. á«°üî°ûdG OÉ°TQE’Gh ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóN , á«YÉªàL’G

  ∂fG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , π«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ 
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a 

 á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸGh  …ô°ûÑdG  ∫Éª©à°SÓd  Ió©ŸG  ájhOC’Gh  á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 äÉæµ°ùŸGh ºgGôŸGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG ájhOC’Gh á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸGh
 äÉ```JÉÑædG äÉ```Lôîà°ùeh á```«f’ó«°üdG ¢VGô```ZCÓd º```gGôŸGh á```«Ñ£dG ä’É````ª©à°SÓd Ió```©ŸG

. á«FGò¨dG äÓªµŸGh äÉæ«eÉà«`ØdG äGô°†ëà°ùeh á«f’ó«°üdG ¢VGôZCÓd
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(ì.Ω.Ω) ∫ÉHƒ∏L ÉeQÉa ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 QÉ£Ã Iô◊G á≤£æŸG , 122304 : Ü.¢U ,Y -43 …ò«`Øæ```àdG ìÉæ÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , ‹hódG ábQÉ°ûdG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒ`ØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ∏d Ió©ŸG ájô°ûÑdG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 ¢VGôeC’Gh  ⁄C’Gh  »Ñ°ü©dG  RÉ¡÷Gh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh  á«JGòdG  áYÉæŸGh
 ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG  ¢VGôeCGh ΩGQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájƒ©ŸG  ájó©ŸG  ¢VGôeC’Gh ájó∏÷G

. äÉMÉ≤∏dGh »°ùØæàdG RÉ¡÷G

  ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08933 »°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôH ƒ«f GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   14 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 º«¶æJh Ö«JôJ äÉeóN , äGhóædG ó≤Yh º«¶æJ äÉeóN , (º«∏©àdG) äÉ«ÁOÉcC’G äÉeóN
 äÉfÉëàe’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG , á∏°SGôŸÉH á«°SGQódG äGQhódG äÉeóN , äGô“DƒŸG
 º```«¶æJ , ÊhÎµdE’G »ÑàµŸG ô°ûædG äÉeóN , ¢SQGóŸG ÉgôaƒJ á«ª«∏©J äÉeóN , á«ª«∏©àdG
 , ádƒéàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN , IQÉYE’G äÉÑàµe äÉeóN , á«°üî°ûdG á«ª«∏©àdG äÉ``jóàæŸG ò«`Øæ```Jh
 äGQƒ````°ûæŸG ô````«````aƒJ äÉ```eóN , á````«fhÎµdE’G ∞````ë°üdGh Ö`````àµ∏d â````fÎfE’G ≈``````∏Y ô```°ûædG
 hCG á«ª«∏©àdG) äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ äÉeóN , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G
 , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ , á«ª«∏©àdG hCG á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ (á«¡«`aÎdG
 »∏ª©dG ÖjQóàdG , á«fóÑdG á«HÎdG äÉeóN , (äÓØ◊G …ó¡©àe äÉeóN) ¢Vhô©dG º```«¶æJ
 äÉeóN , AGƒ¡dG ≈∏Y á«◊G ¢Vhô©dG Ëó≤J äÉeóN , äÉYƒæŸG èeGôH ¢VôY , (¢VGô©à°SG)
 èeGôH êÉàfEG  äÉeóN , ÖàµdG ô°ûf äÉeóN , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG øY GóY ¢Uƒ°üædG ô°ûf
 äÉeóN , ¢Vhô©dG êÉàfEG , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G º«¶æJh Ö«JôJ äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG
 äÉ```eóN , äÉª```«∏©àdG äÉ```eóN / á````«ª```«∏©J äÉ```eóN / ¢ù```jQóàdG , äGhóædG º«¶æJh Ö«JôJ
 , »``°Uƒ°üÿG ¢ùjQóàdG ,  áªLÎdG äÉeóN , IÉcÉëŸG Iõ¡LCG  ΩGóîà°SÉH áeó≤ŸG ÖjQóàdG
 ÖjQóàdG IOÉYEG äÉeóN , (á«ÑjQóàdG hCG á«ª«∏©àdG íFÉ°üædG Ëó≤J) »æ¡ŸG ¬«LƒàdG äÉeóN

. ¢Uƒ°üædG áHÉàc , (ÖjQóJ) πª©dG äÉ°TQh ó≤Yh Ö«JôJ äÉeóN , »æ¡ŸG

  Ω.Ω.P á«æ≤àdGh á«ÁOÉcC’G èeGÈ∏d äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G - 11192 , ¿ÉªY , 921100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   15 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 º«¶æJh Ö«JôJ äÉeóN , äGhóædG ó≤Yh º«¶æJ äÉeóN , (º«∏©àdG) äÉ«ÁOÉcC’G äÉeóN
 äÉfÉëàe’G äÉeóN , º«∏©àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG , á∏°SGôŸÉH á«°SGQódG äGQhódG äÉeóN , äGô“DƒŸG
 º```«¶æJ , ÊhÎµdE’G »ÑàµŸG ô°ûædG äÉeóN , ¢SQGóŸG ÉgôaƒJ á«ª«∏©J äÉeóN , á«ª«∏©àdG
 , ádƒéàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN , IQÉYE’G äÉÑàµe äÉeóN , á«°üî°ûdG á«ª«∏©àdG äÉ``jóàæŸG ò«`Øæ```Jh
 äGQƒ````°ûæŸG  ô````«````aƒJ  äÉ```eóN ,  á````«fhÎcE’G  ∞````ë°üdGh  Ö`````àµ∏d  â````fÎfE’G  ≈``````∏Y ô```°ûædG
 hCG á«ª«∏©àdG) äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ äÉeóN , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G
 , á«°VÉjôdG äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ , á«ª«∏©àdG hCG á«`a É≤ãdG äÉjÉ¨∏d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ (á«¡«`aÎdG
 »∏ª©dG ÖjQóàdG , á«fóÑdG á«HÎdG äÉeóN , (äÓØ◊G …ó¡©àe äÉeóN) ¢Vhô©dG º```«¶æJ
 äÉeóN , AGƒ¡dG ≈∏Y á«◊G ¢Vhô©dG Ëó≤J äÉeóN , äÉYƒæŸG èeGôH ¢VôY , (¢VGô©à°SG)
 èeGôH êÉàfEG  äÉeóN , ÖàµdG ô°ûf äÉeóN , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG øY GóY ¢Uƒ°üædG ô°ûf
 äÉeóN , ¢Vhô©dG êÉàfEG , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G º«¶æJh Ö«JôJ äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG
 äÉ```eóN , äÉª```«∏©àdG äÉ```eóN / á````«ª```«∏©J äÉ```eóN / ¢ù```jQóàdG , äGhóædG º«¶æJh Ö«JôJ
 , »``°Uƒ°üÿG ¢ùjQóàdG ,  áªLÎdG äÉeóN , IÉcÉëŸG Iõ¡LCG  ΩGóîà°SÉH áeó≤ŸG ÖjQóàdG
 ÖjQóàdG IOÉYEG äÉeóN , (á«ÑjQóàdG hCG á«ª«∏©àdG íFÉ°üædG Ëó≤J) »æ¡ŸG ¬«LƒàdG äÉeóN

. ¢Uƒ°üædG áHÉàc , (ÖjQóJ) πª©dG äÉ°TQh ó≤Yh Ö«JôJ äÉeóN , »æ¡ŸG

  Ω.Ω.P á«æ≤àdGh á«ÁOÉcC’G èeGÈ∏d äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , 11192 ¿ÉªY , 921100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   16 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äGQÉWE’G

 
  hCG.QBG.¢SG ôHGQ QhOÉJÉe ∫Éàææ«àfƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«cÉaƒ∏°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«cÉaƒ∏°S , ±ƒ°ûJƒH , 02001 , 1054 è«`a ƒ°ùfÉa …õjÒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  Rƒ````∏dG  ¿ƒ````HÉ°U  ,  π«```ªéàdG  ¢VGô```ZC’  Rƒ∏```dG  Ö```«∏M ,  ábÓ◊G  ó©H  ÉŸ  (ø°Tƒd)  ∫ƒ°ùZ
 ¥ô©∏d äGOÉ``°†e , ¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG ¢VGôZC’ GÒ`aƒdC’G QÉÑ°U äGô°†ëà°ùe
 º°ù∏H  ,  π«```ªéàdG  ¢VGôZC’  á«YhCÓd  äÉ°†HÉb  ,  (ájô£Y äƒjR)  Qƒ£Y ,  (â«dGƒJ  OGƒe)
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  â°ù«d  ΩÉªëà°SG  ìÓeCG  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  Ωóîà°ùŸG  ±ÓîH
 ¢VGôZC’  ∞¶æe  Ö«∏M  ,  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,  á«∏«ªŒ  á©æbCG  ,  ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ
 ∫õZ , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ∞«ëæàdG äÉjÉ¨d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ º≤WCG , áæjõdG
 ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉÁôc , á«∏«ªŒ äÉÁôc , π«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b
 äGô°†ëà°ùe , ô©°T äÓjõe , ¿Gƒ«ë∏d hCG ¿É°ùfEÓd á¡jôc íFGhQ äÓjõe , á¡jôµdG íFGhôdG
 ádGRE’ hCG  á«°üî°T á«ë°U ¢VGôZC’ ∫É°ùàZG äGô°†ëà°ùe , ô¡£e ¿ƒHÉ°U , ô©°ûdG ádGREG
 ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe) á¡jôµdG íFGhôdG

alamat 14+20.indd   17 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉ°UÓN,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , É«fƒdƒµdG AÉe , ±É÷G
 ,  ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ ,  ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ΩGóbC’G  ¥ô©àd ¿ƒHÉ°U ,  (Qƒ£Y) QƒgR
 , π«ªŒ º≤WCG , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚdRÉa , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH
 ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , √ÉØ°ûdG AÓW , √ÉØ°û∏d á©ª∏e OGƒe , ¬«cÓdG ádGREG äGô°†ëà°ùe
 , êÉ«µe äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe , á«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe , π«ªéàdG
 ¢VGôZCÓd Ωóîà°ùŸG ±ÓîH ∂«dóà∏d πL , á```«∏«ªŒ á©```æbCG , êÉ```«µŸG ádGREG äGô```°†```ëà°ùe
 ¢VGôZC’  äƒjR  ,  ôaÉXCG  AÓW ,  áæjõdG  ¢VGôZC’  ∞¶æe Ö«∏M ,  »ÑW ¿ƒHÉ°U  ,  á«Ñ£dG
 ¢VGôZC’  ÚdRÉa  ,  Qƒ£Y  ,  áæjõdG  ¢VGôZC’  äƒjR  ,  íFGhôdGh  Qƒ£©∏d  äƒjR  ,  π«```ªéàdG
 äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , ô£©e AÉe , êÉ«µe ≥«MÉ°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ºgGôe , π«ªéàdG
 , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (äÉ°†HÉb) ábÓM IQÉéM , ábÓM ¿ƒHÉ°U , ábÓM
 ¿ƒ```HÉ°U , ¿ƒ````HÉ°U , ∞«```ëæàdG ¢VGô```ZC’ π```«ªŒ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG ¢†«ÑJ äÉÁôc
 ,  ΩGóbC’G  ¥ô©àd  ¿ƒHÉ°U  ,  ô¡£e  ¿ƒHÉ°U  ,  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’  ¿ƒHÉ°U  ,  ¥ô©∏d  OÉ°†e
 ¢ù```ª°û∏d ¢Vô```©àdÉH Iô```°ûÑdG QGô```ª°SE’ äGô```°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe
 πjOÉæe , áæ``jõ∏d ∂dÉàdG ¥ƒë```°ùe , (â«dGƒJ OGƒe) ø£b OGƒYCG , (π«ªŒ äGô°†ëà°ùe)

. Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉÁôc , â«dGƒJ OGƒe , á«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh

 ì Ω ¢T Òc å∏«g ΩG …O Î°SG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G  ,  ábQÉ°ûdG  ,  49777  :  Ü.¢U  ,  ájôª◊ÉH  Iô◊G  á≤£æŸG  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   18 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ÜQGƒ÷G , äGÎ°S , äÉà«cÉL , πjhGô°S , ¿É°üªb , ∫OÉæ°üdG , áÑbôdG äGP ájòMCG , ájòMC’G

 . πjhGô°ùdGh

∂fG ¢ùjƒ°S - ¬«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,91361 É«fQƒØ«dÉc , è∏«`a  ∑Óà°ùjh , ∞jGQO â°ùjôc ∑GhCG 31248 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116180 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. õfƒÑeÉJ , πjhGô°S äÉfÉ£H , äGOÉÑd , á«ë°U •ƒa

  ∂fG , ójGhódQh ∑QÓc-‹Èª«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 54956 Ú°ùfƒµ°ùjh √Éæ«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   19 3/29/18   10:25 AM
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(1237) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉeGóîà°SÓd ájÉªM äGRÉØb , çOGƒ◊G ó°V ájÉªë∏d äGRÉØbh ≥FGôë∏d áehÉ≤e äGRÉØb

. πª©dG »`a ájÉªM äGRÉØb , á«YÉæ°üdG

»°S ∫CG ∫CG õ«LƒdƒæµJ RôéæjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 110  âjƒ°S  ,  â°ùjh  …Gh  ƒ«∏HO  ¬«c  »H  Ï°Sƒ«g  ,  ΩÉ°S  ¿G  8846  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77064 ¢SÉ°ùµJ , Ï°Sƒ«g

2018/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á÷É©e äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H QGó°UEG
. ™aódG äÉbÉ£H äÓeÉ©e

»æÑeƒc ófCG ƒZQÉa õ∏jh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ó``fCG  ,  å```µ«°S 176-9305 ¿CG  »°S ¬jCG  ΩCG  ,  Îæ«°S ƒZQÉa õ∏jh 1700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG - 55479 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉæ«e , âjƒcQÉe

2018/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ äÉeóN , äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG

 (Ω.Ω.¢T) ÜÉÑ°V ™éàæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äÉjôb , ÜÉÑ°V ,113 : Ü.Q 763 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGô```ZC’  Ió```©ŸG  ≠Ñ```àdG  äÉé``àæeh  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  πFÉ°Shh  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG
. ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG ∫É©°TEÉH á°UÉÿG É¡H IóFÉ©dG ™£≤dGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh É¡dÉ©°TEG

  óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«`a ƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¬jEG ∫EG 3 QCG 2»°S ƒ«∏HO ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

GQhófCG : ó∏ÑdG , 2017/8/4 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 31970 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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116323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ¥hôM , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd áØ£∏ŸG äGQÉ≤©dG äGô°†ëà°ùe , á«ÑW ¢VGôZC’ áØ£∏e äGQÉ≤Y
 äGô°†````ëà°ùe , á«ÑW ¢VGôZC’ á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , (¥hô◊G á÷É©Ÿ äGô°†ëà°ùe)
 ¢SCGô````dG  Iô````°ûb ,  á````«f’ó«°U á```«```FÉ«ª«c äGô```°†ëà°ùe , á```«f’ó«°U ¢VGô```ZC’ á«```FÉ«ª«c
 äGô°†ëà°ùe , Ò°SGƒÑ∏d äGô°†ëà°ùe , (¢SCGôdG Iô°ûb á÷É©Ÿ á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe)
 ÜÉ°ûYCG) ÜÉ°ûYCG , Ò°SGƒÑ∏d äGô°†ëà°ùe ,  (ô©°ûdG ƒªæd á«LÓY äGô°†ëà°ùe) ô©°ûdG ƒªæd
 , ô©°ûdG ƒªæd á«LÓY äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ äÉæ```°Tƒd , º```gGôe , (á«LÓY
 á÷É©Ÿ á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ,  á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ,  á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ºgGôe
 ájÉæ©∏d á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe) ó∏÷ÉH ájÉæ©dG , á«ÑW ¢VGôZC’ ºgGôe , ô©°ûdG Iô°ûb

. á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ¢ùª°ûdG ¥hô◊ äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ¥hô◊ ºgGôe , (Iô°ûÑdÉH

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG Rô°ûæ«`a  ÉeQÉa ¢SG ΩG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á≤°T , 125 ≈æÑe , 317 ™ª› , 1702 ≥jôW , á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 619

2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¥ô````©à∏d  IOÉ```°†e  OGƒe  ,  ¥ô©à∏d  OÉ°†e  ¿ƒ```HÉ°U  ,  á```bÓ◊G  ó©H  É````e  (ø``°Tƒd)  ∫ƒ```°ùZ
 äGô°†ëà````°ùe , (ΩÉ````ªëà°SÓd π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ΩÉ```ªëà°SG ,  (π````«ªŒ äGô```°†ëà°ùe)
 äGô°†ëà°ùe IóY , ¢ùØædG ¢TÉ©fEG äÉ°TÉ°TQ , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (¿ƒ∏dG äÓjõe) ¢†`««ÑJ
 ø£b »°üY , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ∞«ëæàdG ¢VGôZC’ π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG
 ΩÓg , (Iô°ûÑdG í«àØàd äÉÁôc) äÉÁôc , (π«ªéà∏d Ëôc) Ëôc , π«ªéàdG ¢VGôZC’
 , »°üî°ûdG ∫Éª©à°SÓd ¥ô©dG áëFGQ äÓjõe , ¥ô©dG áëFGQ ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , ¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd
 ¿ƒHÉ°U) Úeó≤dG ¥ô```©J , ô```¡£e ¿ƒ```HÉ°U , ô©```°ûdG á```dGREG äGô```°†ëà°ùe , ô©```°ûdG äÓ```jõe
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 ∫ƒ°ùZ , √ÉØ°ûdG ôªMCG , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ , (¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd) ΩÓg , (Úeó≤dG ¥ô©àd
 , (π«ªéàdG  ä’ƒ°ù¨H á©``Ñ°ûe π``jOÉæe) (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd)
 , ÚjõàdG ¢VGôZC’ (∞«¶æJ Ö«∏M) Ö«∏M , É«ÑW èdÉ©e ¿ƒHÉ°U , êÉ«µŸG ádGREG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†``ëà°ùe , ƒ```ÑeÉ°ûdG , π«```ªéàdG ¢VGô````ZC’ ¿ƒ```gO , ôaÉ```XC’ÉH á````jÉæ©dG äGô°†```ëà°ùe
 , ó∏÷G ¢†««ÑJ äÉÁôc , (Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG , ábÓ◊G
 ájÉªë∏d äGô°†ëà°ùe , (∞```«ëæàdG ¢VGô```ZC’ π«```ªŒ äGô°†```ëà°ùe) ∞«```ëæàdG ¢VGô```ZCG
 ¢†««ÑJ)π«ªŒ äGô°†ëà°ùe (ôª°SC’G ¿ƒ∏dG Iô°ûÑdG ÜÉ°ùcE’ äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG øe

 . (Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd Ëôc) Iô°ûÑdG

   Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG Rô°ûæ«`a  ÉeQÉa ¢SG ΩG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á≤°T , 125 ≈æÑe , 317 ™ª› , 1702 ≥jôW , á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 619

2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á°VÉfƒª«∏dG äGõcôe , á°VÉfƒª«d

 »°S ∫G ∫G ¢ùàcOhôH Òeƒ«°ùfƒc ófÓJQÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 46032 ÉfÉjófEG , πeQÉc , 249 âjƒ°S , óØ∏H ¢ùjÒJ …Óc 14300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG : ó∏ÑdG , 2017/8/7 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 87558053 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ
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116395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ¬YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y âjƒµ°ùÑdGh …ófÉµdGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG ájÉªM πª°ûJ
 »à````«ZÉÑ°ùdGh  ô`````«°†ëàdG  á````©jô°S  õ`````dOƒædGh  õ```dOƒædGh  á````fhôµ©ŸGh  AÉà```°SÉÑdGh  ∂````«µdGh
 á£∏°ùdG  πHGƒJh  IRÉÑÿG äÉfƒµe øe ÉgÒZh õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿGh »∏°ù«eÒ`ØdGh
 ïÑ£∏d  IõgÉ`÷G  Ú```é©dG  äÉ```éàæeh  (äGQÉ```¡H)  äÉ°ü∏°üdGh  ÜÉ°ûJÉµdGh  πÿGh  õ«fƒjÉŸGh
 äÉ≤``à°ûe ø``e â°ù«d IóªéŸG äÉjƒ∏◊Gh Ëôc ¢ùjB’Gh IóªéŸG ÉJGQÉÑdGh óªéŸG Úé©dGh
 ôµ``°ùdGh  hÉ``cÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dGh  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG  äÉjƒ∏Mh  Í∏dG
 ∫OôÿGh í∏ŸGh IÒªÿGh äÉæé©ŸGh õÑÿGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡≤dG h ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh
 »`a  á∏ªà°ûŸG)  ájòZC’G  äÉHhô°ûeh  äÉ«dƒ≤ÑdGh  πHGƒàdGh  ÜƒÑ◊G  øe  ô°†ëŸG  ≥«bódGh

. π°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th (¥ôŸG) õ«`Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh ÜƒÑ◊G ≈∏Y ¢SÉ°SC’G

  Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥GRôdG óÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T
. äÉHhô°ûŸG √òg πª©d

 ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸG √òg πª©d Ió©ŸG iôNC’G äGô°†ëà°ùŸGh IõcôŸG áHô°TC’Gh ¬cGƒØdG Ò°üYh ÜGô°T

ì.Ω.¢T ¢ùàæ«ª°ûjôØjQ ÊGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL -19 »H ∫G -1306 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a 

 áØ«`ØN äÉÑLh , (iƒ∏M) π«eGôc iƒ∏M , IóFÉŸG äÉÑf ôµ°S , ∂©c , â```jƒµ°ùH , Rƒd iƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°T , (ÜƒÑM äÉéàæe) á°ûg ≥```FÉbQ , á«```ÑW äÉ```jÉ¨d ¢ù``«d ∂```∏Y , ÜƒÑ``M É¡``°SÉ°SCG
 í«°ùŸG OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TCG , á```J’ƒcƒ°T É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏M ™e áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe
 äÉjƒ∏M , äÉjƒ∏M , hÉcÉc äÉé```àæe , hÉcÉc , ( í«°ùŸG OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TCG Újõàd äÉjƒ∏M)
 ÒZ äÉ¡µæe , »¡£dG í∏e , í£°ùe Ò¨°U ≈∏fi ∂©c , í«°ùŸG OÓ«e OÉ«YCG QÉé°TCG Újõàd
 á£HGQ ô°UÉæY) áXƒH , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG IóFÉe Ió«°üY , π«Ñ‚õdG õÑN , ájô£©dG äƒjõdG
 á◊É°U äÉé∏ãe) äÉé∏ãe , (πcCÓd á◊É°üdG äÉé∏ãª∏d á£HGQ ô°UÉæY) äÉé∏ãe , (áXƒÑ∏d
 ∑Ó``¡à°SÓd âÑæ```à°ùŸG Ò```©°ûdG â```dÉe , (äÉjƒ∏M) Ú©e πµ°T ≈∏Y ¢üe ÜƒÑM , (πcCÓd
 ,  (∂```©c) Qƒa »à«H (∂©µdG  ¿ƒé©e) ¿ƒé```©e ,  (¥ƒ```ë°ùe ¿É```aƒ°T) ¿É```aƒ°T ,  …ô`°ûÑdG
 , (ºWÉª£dG á°ü∏°U) á°ü∏°U , äÉ°ûàjhófÉ°S , »eOB’G ∑Ó¡à°SÓd (πëædG ™ª°T) Èµ```©dG

 . äGQÉ¡H , Éjƒ°üdG ≥«bO
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 ´.´.Ω.¢T ¿ÉªY äÉjƒ∏M ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , π«°SôdG 124 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG ,á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG

(Ω).Ü.Ω.¢T ƒµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , áeÉæŸG 317 ™ª› ,1702 ≥jôW ,135 ≈æÑe ,11 ºbQ á≤°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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116494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô``°ûe ,  hÉ```cÉµdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe
 ,  Ö«∏M ™e áJ’ƒcƒ°T  äÉ``Hhô°ûe  ,  á```J’ƒcƒ°T  ,  ∂«c  ,  ∂©c  ,  …É°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe
 É¡°SÉ°SCG  äÉ``Hhô°ûe ,  Ö```«∏M ™```e  Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,  Iƒ¡b ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe
 ¢ùjBG) áXƒH , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏M ™e Iƒ¡b äÉHhô°ûe , Iƒ¡b , á```J’ƒcƒ``°ûdG
 áµ©c ,  …É°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  è∏ãe …É°T  ,  …É°T  ,  äÉ°ûjhófÉ°S  ,  è∏ãe …É°T  ,  (Ëôc

. πaƒdG

Ω.Ω.P.¢T ⁄É©dG ∫ƒM õfƒµjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »``ª°SÉ≤dG  óª`````fi ø```H  ô````≤°U ï```«°ûdG  ´QÉ```°T  ,  π«````îædG  á````≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - áª«ÿG ¢SCGQ , 16111 : Ü.¢U

2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG ,(äÉæ«àfÉµdG ) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG
. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG

Ω.Ω.P.¢T ⁄É©dG ∫ƒM õfƒµjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »``ª°SÉ≤dG  óª`````fi ø```H  ô````≤°U ï```«°ûdG  ´QÉ```°T  ,  π«````îædG  á````≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - áª«ÿG ¢SCGQ , 16111 : Ü.¢U

2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 14+20.indd   27 3/29/18   10:25 AM
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )7/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 67/2٠٠٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩237
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/3/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٨7٠ فـي 2٠٠٨/٩/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اهال�س بازارلما انونيوم �سريكتي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اهال�س اآف اليتلريى اميالت �سانايي فـي تيجاريت انونيم 

�سريكيتي 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : تركية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مريمرجيلر �سانايي �سيتي�ســي ، 7 . جــــادي نـــو : 12 ، بيليــــك 
دوزو ، ا�سطنبول - تركيا

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : تركيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/1/1٩م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6٤7٨6
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠11/٨/7م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٩32 فـي 2٠1٠/٤/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأبناء �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي للتجارة واملقاولت 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : م�سدر للم�ساريع الراقية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 611 ر.ب : 1315 ، �سلطنة عمان

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/3/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76٠٨7
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/٨م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠٠٩ فـي 2٠13/٤/2٠م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سريفـي�سريا موديلو اأ�س دى ار ال دى �سى فـى 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س.دى اإى اأر.اإل.دى اإى 

�سى.فـى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : لجــو البريتـــو منـــرب 156 ، كولونيـــا اأناهيـــو�س ، مك�سيكـــو ، 
دي�سرتيتو فـيدرال 1132٠ - املك�سيك

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : املك�سيك 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/1/2٩م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76٠٨٨
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/٨م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠٠٩ فـي 2٠13/٤/2٠م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سريفـي�سريا موديلو اأ�س دى ار ال دى �سى فـى 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س.دى اإى اأر.اإل.دى اإى 

�سى.فـى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : لجــو البريتـــو منـــرب 156 ، كولونيـــا اأناهيـــو�س ، مك�سيكـــو ، 
دي�سرتيتو فـيدرال 1132٠ - املك�سيك

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : املك�سيك 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/1/٩م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76٠٨٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٨/2٠م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠٠6 فـي 2٠13/3/3٠م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سريفـي�سريا موديلو اأ�س دى ار ال دى �سى فـى 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س.دى اإى اأر.اإل.دى اإى 

�سى.فـى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : لجــو البريتـــو منـــرب 156 ، كولونيـــا اأناهيـــو�س ، مك�سيكـــو ، 

دي�سرتيتو فـيدرال 1132٠ - املك�سيك
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : املك�سيك 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/1/٩م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨7٠٨٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠17/12/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 117٩ فـي 2٠17/1/2٩م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأورو�س بي تي اإي . األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيغا - بايت تيكنولوجي كو ، األ تي دي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6 ، باو�سيانغ اآر دي ، ه�سني - تيني دي�ست ، نيو تايبيه �سيتي 

231 ، تايوان 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سنغافورة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠16/1٠/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٨7٠٨1

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1٨

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠1٨/2/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 117٩ فـي 2٠17/1/2٩م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأورو�س بي تي اإي . األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيغا - بايت تيكنولوجي كو ، األ تي دي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6 ، باو�سيانغ اآر دي ، ه�سني - تيني دي�ست ، نيو تايبيه �سيتي 

231 ، تايوان 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : �سنغافورة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠16/1٠/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7٨2٤7

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٠

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/2/1٠م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠27 فـي 2٠13/٩/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة م�سنع ب�ستاين لل�سوكولتة والهدايا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الب�ستاين للتجارة دي دبليو �سي �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مركز الأعمال ، دبي ورلد �سنرتال ، �س.ب : 3٩٠667 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠17/12/1٩م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7٨2٤٨
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/٤/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1٠37 فـي 2٠13/12/٨م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة م�سنع ب�ستاين لل�سوكولتة والهدايا
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الب�ستاين للتجارة دي دبليو �سي �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مركز الأعمال ، دبي ورلد �سنرتال ، �س.ب : 3٩٠667 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠17/12/1٩م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/2٠م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩٠٤٤
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/5/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٨7٤ فـي 2٠٠٨/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأرت�سانا ا�س. بي.ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيكدار ا�س.اأر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا �سالدارين كاتيلي ٠1 ، 7٠22 ، كا�سنات كون بريناط )كو( ، 

اإيطاليا 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/2/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/22م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩٠٤5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٨7٤ فـي 2٠٠٨/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأرت�سانا ا�س. بي.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيكدار ا�س.اأر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا �سالدارين كاتيلي ٠1 ، 7٠22 ، كا�سنات كون بريناط )كو( ، 

اإيطاليا 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/2/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/22م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩٠٤6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1٠

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٨7٤ فـي 2٠٠٨/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأرت�سانا ا�س. بي.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيكدار ا�س.اأر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا �سالدارين كاتيلي ٠1 ، 7٠22 ، كا�سنات كون بريناط )كو( ، 

اإيطاليا 
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/2/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/22م

-125-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩٠٤7

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : ٨7٤ فـي 2٠٠٨/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأرت�سانا ا�س. بي.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيكدار ا�س.اأر.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا �سالدارين كاتيلي ٠1 ، 7٠22 ، كا�سنات كون بريناط )كو( ، 

اإيطاليا 

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2٠1٨/2/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/3/22م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2018/4/30 2018/4/12

)175 ر.ع(
مائة 

وخم�سة 
و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سيدليات 
وال�سركات 
املتخ�س�سة 
فـي االأعمال 

املذكورة وامل�سجلة 
لدى جمل�س 

املناق�سات

توريد مواد 
جراحية 

ا�ستهالكية لوزارة 
ال�سحة

2018/3

ميكـن احل�سـول على م�ستنـدات ال�سـروط واملوا�سفــات عـن طريـق خدمـة اإ�سنــاد علـى املوقـع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبارا من تاريخ  2018/3/21م 
حتى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله ، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع 

الإلكرتوين باملوقع .
على جميع ال�سركات اأن ترفــق مــع عطاءاتهـــا تاأمينـــا موؤقتـــا فـــي �ســــورة �سمــــان م�سرفـي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 
العطاء معنونا با�سـم معايل رئيــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 
من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه , 
على اأن يتـــم و�سع اأ�سل ال�سمان امل�سرفـي فـي �سندوق املناق�ســات مببنــى املجلــ�س باخلوير 

قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات .
قبل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقـع  اإ�سنــاد  خدمـة  طريق  عن  العطاءات  تقدمي  يجب 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
�ستعطى االأف�سلية فـي االإ�سناد لل�سركات اأو املوؤ�س�سات التي ي�ستمل عطاوؤها على اأكرب ن�سبة 

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

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية  القانونية  اللواتي و�سريكه للمحاماة واال�ست�سارات  يعلـن مكتب كمال 
�سركـــة العربية املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1038806 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - مركز عمان التجاري - �شكة رقم : 3358 - مبنى رقم : 484 
مكتب رقم : 407 - الطابق الرابع 

�ش.ب : 1100 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 24704113 - 24707734  فاك�ش رقم : 24783303

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كر�شتال ال�شرق �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية  القانونية  اللواتي و�سريكه للمحاماة واال�ست�سارات  يعلـن مكتب كمال 
 , بالرقـم 1047505  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  ال�سرق �ش.م.م  �سركة كر�ستال 
وللم�سفــــي وحــده حق متثيــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - مركز عمان التجاري - �شكة رقم : 3358 - مبنى رقم : 484 

مكتب رقم : 407 - الطابق الرابع 
�ش.ب : 1100 ر.ب : 112 

هاتـف رقــم : 24704113 - 24707734  فاك�ش رقم : 24783303
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�ش للخدمات الفنية والهند�شية �ش.م.م
للخدمات  مرا�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احلمداين  مكتب  يعلـن 
الفنية والهند�سية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1078855 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/19م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310 

�ش.ب : 575 ر.ب : 130
تليفاك�ش رقــم : 24475420

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج العربي خلدمات احلقول �ش.م.م 
يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلليج العربي خلدمات 
احلقول �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1040306 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2017/12/26م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310 

�ش.ب : 575 ر.ب : 130
تليفاك�ش رقــم : 24475420

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دانة ال�شبيخي للتجارة - ت�شامنية
دانة  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها   - تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون 
ال�سبيخي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3211002 , 
وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/5م , وللم�سفـية وحـــدها حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأي ار ام العاملية �ش.م.م

تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة اأي ار ام 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1180037 , وفقا التفاق  , وامل�سجلـة لدى  العاملية �ش.م.م 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/5م , وللم�سفـيــة وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االمتياز الدولية للخدمات العامة �ش.م.م

تعلـن �سركــة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة االمتياز 
الـتجــــاري بالرقــــم  اأمانــــة ال�سجــــل  لـــدى  , وامل�سجلــــة  الدولية للخدمــات العامـــة �ش.م.م 
1275711 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/5م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـيــة فـي كافــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122   

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ات�شال للم�شاريع التجارية �ش.م.م

تعلـــن �سركــــة موري�ســـون م�سقـــط - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـهـــا تقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة 
الـتجـــاري بالرقــــم  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  , وامل�سجلـــــة  التجارية �ش.م.م  ات�سال للم�ساريع 
1029872 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/5م , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميع  وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122   

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد الوطنية الإدارة امل�شاريع �ش.م.م

تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقـوم بت�سفـيــة �سركـــة املجـــد 
 , الـتجـاري بالرقـم 1130087  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـــة لدى  امل�ساريع �ش.م.م  الوطنية الإدارة 
فــــي  ال�سركــــة  , وللم�سفـية وحدها حـــق متثيـــل  املوؤرخ 2018/2/5م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شتودعات الدقم التجارية �ش.م.م
اأنـه يقـــوم  ال�سنفــري للمحامـــاة واال�ست�ســـارات القانونيـــة  اأحمد بن عبداللـه  يعلـن مكتب 
بت�سفـية �سركــة م�ستودعات الدقم التجارية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1249324 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - جممع اليا�شمني - الدور الثالث - وحدة رقم : 307
�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 24486699 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شور دم�شق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة �ســــور دم�ســـق 
للتجــارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1036936 , 
, وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي  املوؤرخ 2017/6/15م  وفقا التفــاق ال�سركاء 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1688 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 92180800 - 24799610

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلرف الف�شي �ش.م.م
يعلـــن مكتــب العمانيـــة الدوليـــة لتدقيـــــق احل�سابـــات اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة احلــرف 
الف�سي �ش.م.م , وامل�سجلة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1699741 , وفقا التفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/16م , وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية جممع اليا�شمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتف رقم : 97015555 - 91939999 - 24482264 فاك�ش رقم : 24486450
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ان جي �شي بوزوير �ش.م.م
يعلـن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ان جي �سي 
بوزوير �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1184661 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2016/12/7م , وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - بناية م�شندم - الطابق الثاين - جناح )ب( - مكتب رقم : 201

�ش.ب : 994 ر.ب : 100 
هاتـف رقــم : 24797441 - 24787144 فاك�ش رقم : 24796660

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب ر�شا بن حممود اللواتي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جي بي جي لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م
يعلن مكتب ر�سـا بن حممــود اللواتــي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنه يقــوم بت�سفـية 
�سركـــة جي بي جي لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري 
حـــق  وحـــده  وللم�سفـــي   , 2017/12/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ,  1178275 بالرقم 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
بو�شر - خلف جامع حممد االأمني - مبنى رقم : 228 - �شكة رقم : 5507 - جممع رقم : 255

�ش.ب : 4 ر.ب : 102 
هاتـف رقــم : 24950700 فاك�ش رقم : 24649044 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خط فهود للتجارة والنقل �ش.م.م
يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة خط فهود للتجارة 
التفاق  وفقا   ,  1726250 بالرقم  التجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  والنقل 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/1م , بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من 2018/2/25م , وللم�سفـــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107  - فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعـــــــــالن
عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الطائر العاملية �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة الطائــر العامليــة 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري بالرقم 1122553 , وفقــــا التفـــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2016/9/29م , بحـــل وت�سفيــــة ال�سركـــة اعتبـــارا مــن 2015/12/31م , وللم�سفـــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107  - فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اإعـــــــــالن
عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة احلفار للنقليات واملقاوالت �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة احلفار للنقليات 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري بالرقم 1019070 , وفقا التفاق 
 , اعتبـــارا مــن 2017/12/10م  ال�سركـــة  , بحـــل وت�سفيـــــة  املـــوؤرخ 2017/12/10م  ال�سركـــاء 
وللم�سفـــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107  - فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعـــــــــالن
عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ريتاج ال�شروق الدولية �ش.م.م

ال�سروق  ريتاج  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنــه   - االإقليمي - حما�سبون قانونيون  املكتب  يعلن 
الدوليــة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل التجـــاري بالرقـــم 1174105 , وفقـــا التـــفاق 
 , اعتبـــارا مــن 2017/11/14م  ال�سركـــة  , بحـــل وت�سفيـــــة  املـــوؤرخ 2017/11/14م  ال�سركـــاء 
وللم�سفـــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107  - فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�إعـــــــــالن
عـن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لعز للمقاوالت و�خلدمات �للوج�ستية �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة العز للمقاوالت 
واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل التجـــاري بالرقـــم 1156074 ، 
، بحــــــل وت�سفيــــة ال�سركــــــة اعتبــــــارا مــــن  املــــــوؤرخ 2016/9/29م  وفقـــا التـــفـــاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــــده  وللم�سفـــــي   ، 2015/12/31م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�خلوير - بناية �سماء حفيت - �لطابق �الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع �حلارثي
هاتـف رقــم : 24484107  - فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــــي

�سلمان بن �إبر�هيم بن عبد�لرحمن �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنه�سة �لعامرة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سلمان بن اإبراهيم بن عبدالرحمن البلو�ســي اأنــــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة النه�ســـة 
العامــرة للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1675508 ، 
فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل  املوؤرخ 2018/2/25م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1676 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99317066 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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حممد بن عامر بن حممد امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد الرب للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن عامر بن حممد امل�سرفـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأجماد الرب للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041262 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �شـــور - حمافـظــة جنوب ال�شرقيــة
هاتـف رقــم : 99446843

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
را�شد بن مبارك بن حممد ال�شنيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح زبريي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن را�سد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سيح زبريي للتجارة 
وفقا   ,  1041296 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة جعالن بني بو علي  - حمافـظــة جنوب ال�شرقيـة

هاتـف رقــم : 92598638
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن دروي�ش بن نا�صر ال�صبحي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة االآمال النرية للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلــن بدر بن دروي�ش بن نا�سر ال�سبحي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــة الآمال النرية للتجارة 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1136485 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــــل ال�سركـة فـــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 414 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 96127805

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اآفاق البدر املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

املميزة  البدر  اآفاق  �سركـــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنـه  ال�سبحي  نا�سر  دروي�ش بن  بدر بن  يعلــن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1172716 ، 
وللم�سفـــــي وحـــده حــــــق متثيـــــــل ال�سركـــــة فـــــي الت�سفيـــــة اأمــــام الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 414 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 96127805

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�صفــــي
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�صيف بن عبداللـه بن ن�صيب املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة �صيف وعلي اأبناء عبداللـه بن ن�صيب املقبايل للتجارة - ت�صامنية

اأبناء  اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركـــة �سيف وعلي  يعلــن �سيف بن عبداللـه بن ن�سيب املقبايل 
عبداللـه بن ن�سيب املقبايل للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيــة  فـــــي  ال�سركـة  حــق متثيــــل  وللم�سفي وحده   ، بالرقم 3097366 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 605 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99434621

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�صفــــي 

يو�صف بن �صليم بن حمدان العي�صائي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ريا�ش الوقبة للتجارة - ت�صامنية
يعلــن يو�سف بن �سليم بن حمـــدان العي�سائـــي اأنـه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــة ريــا�ش الوقبـــة 
للتجارة  - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3193756 ، وللم�سفـــي 
مراجعــة  اجلميـــع  وعلــــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيـــــة  فـــــي  ال�سركــــة  متثيـــــل  حـــــق  وحـــده 

امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 588 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 95651335

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�صفــــي
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�صامل بن خلفان بن حممد الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة رو�صة الوقيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سامل بن خلفان بن حممد الرو�ســدي اأنـــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركـــــة رو�ســـة الوقيــبــة 
للتجــارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1114850 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيـــــة اأمــــام الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 95500679
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�صفــــي

نا�صر بن �صامل بن حممد الربيكي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة عبداللـه بن مبارك بن ح�صن الربيكي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن نا�سر بن �سامل بن حممد الربيكي اأنـه يقــــوم بت�سفية �سركـة عبداللـه بن مبارك بن 
ح�سن الربيكــي و�سريكــه للتجارة واملقــاولت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجـــل 
الت�سفيـــــة  فـــــي  ال�سركــــة  حـــــق متثيـــــل  وللم�سفـــي وحـــده   ، بالرقـــم 1136191  الـتجـــاري 
باأعمــال  تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع  وعلــــــى   ، الغــــري  اأمــــام 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صنا�ش - مركز الوالية

هاتف رقم : 97749809
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�صفــــي
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علي بن �صيف بن �صامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة االأ�صخري واملقبايل للتجارة - ت�صامنية
اأنـه يقــــوم بت�سفية �سركـة الأ�سخري واملقبالــي  يعلــــن علــي بــن �سيــف بـن �سالـــم املقبالــي 
 ، بالرقـــم 3221555  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، للتجـــارة - ت�سامنيـــة 
وللم�سفـــي وحـــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـــــي الت�سفيـــــة اأمــــام الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 231 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95354395

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�صفــــي

�صلطان بن حممد بن �صلطان ال�صعيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة �صلطان بن حممد بن �صلطان ال�صعيلي وابنته للتجارة - تو�صية

بن  �سلطان  �سركـة  بت�سفية  يقــــوم  اأنـه  ال�سعيلي  �سلطــان  بـــن  حممـــد  بــن  �سلطـــان  يعلــــن 
حممد بن �سلطان ال�سعيلــي وابنتــه للتجارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل 
الـتجــــاري بالرقـــــم 1087161 ، وللم�سفـــي وحـــده حـق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمــــام 
الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 121 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99218148

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�صفــــي
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حبيب بن جعفر بن حممد العجمي وحممود بن عبا�ش بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صموخ اخل�صراء للتجارة �ش.م.م
يعلــــن حبيب بن جعفر بن حممد العجمي وحممود بن عبا�ش بن حممد العجمي اأنـهما 
يقــــومان بت�سفية �سركـة �سموخ اخل�سراء للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانـــــة ال�سجـل 
الـتجـاري بالرقم 1025641 ، وللم�سفـــيني وحـدهما حـق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمام 
الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفيني فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 177 ر.ب : 319
هاتف رقم : 96595667

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــيان

حممد بن خمي�ش بن حميد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة امل�صتقبل الزاهي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــــن حممد بن خمي�ش بن حميد ال�سبلـــي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة  امل�ستقبـــل الزاهــي 
 ، بالرقم 3217671  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
اجلميـــع  وعلــــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركة  متثيل  حـق  وحـــده  وللم�سفـــي 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 859 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92811844

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�صفــــي
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جا�صم بن علي بن فا�صل العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ربوع االأفرا�ش للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلــــن جا�سم بن علي بن فا�سل العجمي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة ربوع الأفرا�ش للتجارة 
 ،  1696874 بالرقــــــم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، تو�سيـــــة   - واملقـــاولت 
اجلميـــع  وعلــــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركة  متثيل  حـق  وحـــده  وللم�سفـــي 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 99239898
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�صفــــي

خديجة بنت حممد بن علي العجمية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة براري ال�صويق للتجارة - ت�صامنية
تعلــــن خديجة بنت حممد بن علي العجمية اأنـها تقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة بـــراري ال�سويـــق 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــــم 3193608 ، 
، وعلى اجلميـــع  الغــــري  اأمــــام  وللم�سفـــيـــة وحـــدهـــا حــــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيـة 

مراجعــة امل�سفية فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 99239898
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــية
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طارق بن حميد بن �صامل ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة طارق ال�صبلي و�صريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن طارق بن حميد بن �سامل ال�سبلي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة طارق ال�سبلي و�سريكه 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــــم 3251314 ، وللم�سفـــي 
وحـــده حـق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمــــام الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
�ش.ب : 378 ر.ب : 321
هاتف رقم : 99637665

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�صفــــي

عبداملجيد بن حممد بن را�صد الربيكي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة
 ل�صركـة عبداملجيد بن حممد بن را�صد الربيكي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة عبداملجيد بن  يعلـن عبداملجيد بن حممد بن را�سد الربيكي 
حممد بن را�سد الربيكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانـــــة ال�سجـل 
الـتجـــاري بالرقــــــم 1092485 ، وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمــــام 
الغــــري ، وعلــــــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 463 ر.ب : 319
هاتف رقم : 93561918

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�صفــــي
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حمد بن اإبراهيم بن اأحمد القا�صمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة واحة الرذاذ للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
الـــرذاذ  �سركــــة واحــــة  يقــــوم بت�سفيـــة  اأنـه  القا�سمـــي  اأحمــد  بـــن  اإبراهيـم  بـن  يعلـن حـمد 
بالرقــــــم  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت  للتجـــارة 
3228827 ، وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 90288888
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�صفــــي

اأحمد بن عبداللــه بن حمدان االأن�صاري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة روافد املجد احلديثة للتجارة - ت�صامنية
اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة روافـــد املجــد  يعلـن اأحمد بن عبداللــه بن حمدان الأن�ساري 
احلديثة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1197801 ، 
وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 8 ر.ب : 321
هاتف رقم : 92536117

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�صفــــي
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اأحمد بن را�صد بن خاطر املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة را�صد بن خاطر بن حممد املقبايل و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأحمد بن را�سد بن خاطر املقبايل اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة را�ســــد بـــن خاطـــر بـــن 
حممـــد املقبالــي و�سريكــه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري 
بالرقـم 3091970 ، وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى 
العنوان  على  ال�سركـــة  باأعمــــال  تتعلــق  الــتي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع 

الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95656894
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�صفــــي

طالب بن حمد بن �صامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة طالب بن حمد املقبايل و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن طالب بن حمد بن �سامل املقبايل اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة طالب بن حمد املقبايل 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1090665 ، 
وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 96467000
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�صفــــي
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يو�سف بن حممد بن العبد بن حممد عو�ض
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املنال اخلليجي �ض.م.م
يعلـن يو�سف بن حممد بن العبد بن حممد عو�ض اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة املنال اخلليجي 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1050630 ، وللم�سفـــي وحـده 
حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
الهمبار - والية �سحار 

�ض.ب : 762 ر.ب : 321
هاتف رقم : 96925996

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

خديجة بنت يعقوب بن اأحمد ال�سبلية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سبايا للخياطة والتطريز - ت�سامنية
تعلــــن خديجة بنت يعقوب بن اأحمد ال�سبلية اأنـها تقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة ال�سبايا للخياطة 
والتطريـــز - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــــم 3180697 ، 
، وعلى اجلميـــع  الغــــري  اأمــــام  وللم�سفـــيـــة وحـــدهـــا حــــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيـة 

مراجعــة امل�سفية فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 98802055
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــية
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خليل بن اإبراهيم بن �صالح ال�صيزاوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة البيان ملنتجات االأملنيوم - ت�صامنية
يعلـن خليل بن اإبراهيم بن �سالح ال�سيزاوي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة البيــان ملنتجــات 
الأملنيوم - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1002345 ، وللم�سفـــي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 35 ر.ب : 321
هاتف رقم : 99432293

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 

ل�صركـة م�صاريع املرابع العربية احلديثة للتجارة - ت�صامنية
املرابع  اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريع  ال�سيزاوي  اإبراهيم بن �سالح  يعلـن خليل بن 
الـتجاري بالرقم  ال�سجل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  العربية احلديثة للتجارة - ت�سامنية 
1200776 ، وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99432293
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�صفــــي
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�صعيد بن �صيف بن غامن الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة حور �صحار احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سعيد بن �سيف بن غامن الرو�سدي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة حور �سحار احلديثة 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنيـــــة   - واملقـــــاولت  للتجـــارة 
1154129 ، وللم�سفـــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 98888554
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�صفــــي

م�صبح بن �صعيد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأجواء جمان للتجارة - ت�صامنية
يعلـــن م�ســـبح بـــن �سعيــد بـــن حممــد املقبالـــي اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأجـــواء جمــان 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3222292 ، وللم�سفـــي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 390 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99003064

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�صفــــي
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علي بن خلف بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة وادي اجلناة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة وادي اجلناة للتجارة  يعلـن علي بن خلف بن حممد املعمري 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1009350 ، وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 285 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92230233

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�صفــــي

�صعود بن حارب بن �صعيد البادي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة تالل الباطنة العاملية - ت�صامنية
يعلـن �سعود بن حارب بن �سعيد البادي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة تالل الباطنة العاملية - 
ت�سامنـــية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1140329 ، وللم�سفي وحـده 
حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 641 ر.ب : 319
هاتف رقم : 95722688

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�صفــــي
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اإبراهيم بن حممد بن ح�صن الفزاري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأنعام �صحم �ش.م.م
يعلـن اإبراهيم بن حممد بن ح�سن الفزاري اأنـه يقـوم بت�سفية �سركـة اأنعام �سحم �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1127716 ، وللم�سفــي وحـده حـــق متثيــل 
ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 346 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99425458

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�صفــــي

خلفان بن عبيد بن حممد اخلنب�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة بروج االأ�صايل للتجارة واملقاوالت - تو�صية
الأ�سايل  بروج  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنـه  اخلنب�سي  حممد  بن  عبيد  بن  خلفان  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1065394 ، 
وللم�سفــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 30 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99811919

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�صفــــي
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علي بن �صالح بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأبو �صلطان املقبايل للتجارة - تو�صية
املقبايل  �سلطان  اأبو  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنـه  املقبايل  يعلـن علي بن �سالح بن حممد 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 8055661 ، وللم�سفــي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية الربميي - مركز الوالية

�ش.ب : 23 ر.ب : 321
هاتف رقم : 92853555

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�صفــــي

باقر بن دروي�ش بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأ�صا�ش اخلد للتجارة واملقاوالت - تو�صية
اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأ�سا�ش اخلد للتجارة  يعلـن باقر بن دروي�ش بن علي العجمي 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1129960 ، وللم�سفــي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95144214
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�صفــــي
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علي بن �صليمان بن نا�صر الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة االأعراف املتحدة للتجارة - ت�صامنية
املتحدة  الأعراف  يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة  اأنـه  الرو�سدي  �سليمان بن نا�سر  يعلـن علي بن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1022381 ، وللم�سفــي 
وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
�ش.ب : 963 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95708965

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�صفــــي

علي بن حمود بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة بهجة �صحار احلديثة �ش.م.م
يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة بهجة �سحار احلديثة  اأنـه  املقبايل  يعلـن علي بن حمود بن علي 
وحـده  وللم�سفــي   ،  1042320 بالرقم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م 
حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 963 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95708965

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�صفــــي
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حممد بن عبيد بن �صامل احلو�صني
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة خمي�ش وحممد اأبناء عبيد بن �صامل احلو�صني
يعلـن حممد بن عبيد بن �سامل احلو�سني اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة خمي�ش وحممد اأبناء 
عبيـــد بن �سالـــم احلو�سنـــي ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 3016714 ، 
وللم�سفــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 934 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99608405

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�صفــــي

اأحمد  بن علي بن �صلطان الكندي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة م�صاريع خط ال�صاحل املتحدة للتجارة - ت�صامنية
يعلـن اأحمد  بن علي بن �سلطان الكندي اأنـه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريع خط ال�ساحل 
املتحــدة للتجــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1137509 ، 
وللم�سفــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
�ش.ب : 185 ر.ب : 325
هاتف رقم : 95863271

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�صفــــي
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�صعيد بن عامر بن خمي�ش ال�صناين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة دنيا الطفل - ت�صامنية
يعلـن �سعيــد بــن عامــر بــن خميـــ�ش ال�سنانـــي اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة دنيــــا الطــفل - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 3177807 ، وللم�سفــي وحـده 
حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 99338350
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�صفــــي

ح�صن بن حممد بن حممود العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأجواء اجلنوب احلديث للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلنوب  اأجواء  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  العجمي  بن حممود  بن حممد  يعلـن ح�سن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــــة  احلديــث للتجـــارة واملقــاولت �ش.م.م 
1160513 ، وللم�سفــي وحـده حـــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95459514
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�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة واحة �صمال ري�صوت �ش.م.م

يعلـن ح�سن بن حممد بن حممود العجمي اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة واحة �سمال ري�سوت 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1126429 ، وللم�سفـــــي وحــــده 
حــــــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95459514
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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة رموز دبي الوطنية �ش.م.م

اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة رموز دبي الوطنية  يعلـن ح�سن بن حممد بن حممود العجمي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1133587 ، وللم�سفـــــي وحــــده 
حــــــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95459514
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�صفــــي
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حممد بن اأحمد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة قمم املعاين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
املعانــي  قمـــم  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  اجلابري  عبداللـه  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلـن 
 ،  1187866 بالرقم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
اجلميـــع  وعلى   ، الغـــري  اأمـام  الت�سفيـة  فـــي  ال�سركة  متثيــل  حــــــق  وحــــده  وللم�سفـــــي 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 9 ر.ب : 327
هاتف رقم : 99534290

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�صفــــي

منري بن �صامي بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة مل�صات العا�صمة املتميزة للتجارة - ت�صامنية
يعلـن منري بن �سامي بن علي البلو�سي اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة مل�سات العا�سمة املتميزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 1138767 ، وللم�سفي 
وحــــده حــــــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 227 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95221122

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�صفــــي
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الوليد بن حممد بن علي الربماين
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الرا�صدون العاملية �ش.م.م
يعلـن الوليد بن حممد بن علي الربماين اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة الرا�ســـدون العاملـــية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1019407 ، وللم�سفـــــي وحــــده 
حــــــق متثيــــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 19 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99421440

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�صفــــي

  اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 

ل�صركـة الرا�صدون العاملية لتجارة مواد واأدوات البناء �ش.م.م
يعلـن الوليد بن حممد بن علي الربماين اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة الرا�ســـدون العاملـــية 
لتجـــارة مـــواد واأدوات البنــــاء �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 
1048008 ، وللم�سفـــــي وحــــده حــــــق متثيــــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى 
العنوان  على  ال�سركـــة  باأعمــــال  تتعلــق  الــتي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع 

الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 19 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99421440

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�صفــــي
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  اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة االإبداع والتميز العاملي �ش.م.م

والتميز  الإبداع  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  الربماين  علي  بن  بن حممد  الوليد  يعلـن 
العاملي �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1100901 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حــــــق متثيــــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ،  وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 19 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99421440

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�صفــــي

  اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة املركز العربي لالإن�صاء والتعمري - تو�صية

العربـــي  املركــــز  �سركــــة  يقـــــــوم بت�سفيـــة  اأنــــه  الوليد بن حممد بن علي الربماين  يعلـن 
 ، الـتجاري بالرقـم 1019533  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  لالإن�ساء والتعمري - تو�سية 
اجلميـــع  وعلـــى   ، الغـــري  اأمـام  الت�سفيـة  فــــي  ال�سركـــة  متثيــــــل  حــــــق  وحــــده  وللم�سفـــــي 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 19 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99421440

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�صفــــي
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وليد بن �صليمان بن مبارك املقبايل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الت�صييد الراقي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
الراقي  الت�سييد  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقــــوم  اأنــــه  املقبايل  بن مبارك  �سليمان  بن  وليد  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 1020996 ، 
وللم�سفــــــي وحــــده حــــــــق متثيـــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــــر ، وعلــــى اجلميـــــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 704 ر.ب : 311
هاتف رقم : 96029999

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�صفــــي

نبهان بن �صيف بن حم�صن ال�صيدي
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة م�صارف �صحم للتجارة - تو�صية
اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة م�سارف �سحم  بـــن حم�ســـن ال�سيدي  بـــن �سيـــف  يعلــــن نبهـــان 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 3186482 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حــــــق متثيــــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95072727
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�صفــــي
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�صعيد بن عامر بن خمي�ش ال�صناين
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة ال�صهول اخل�صراء لبيع احلديد واخلردة - ت�صامنية

يعلن �سعيد بن عامر بن خمي�ش ال�سناين اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة ال�سهول اخل�سراء لبيع 
احلديد واخلردة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1104253 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99338350
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�صفــــي

�صعيد بن حممد بن را�صد الربيكي
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة دار اخلمائل للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد الربيكي اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة دار اخلمائل للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3003957 ، وللم�سفي وحده حق 
كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع  وعلـــى   ، الغـــري  اأمـام  الت�سفيـة  فــــي  ال�سركـــة  متثيـل 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 849 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99850511

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�صفــــي
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�صعيد بن عبداللـه بن �صعيد ال�صعيدي
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة مرايا لوى الع�صرية للتجارة - تو�صية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدي اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة مرايا لوى الع�سرية 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1216250 ، وللم�سفي 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي  وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صنا�ش - مركز الوالية

هاتف رقم : 96381411
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�صفــــي

اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد العربي
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة مدائن ماآرب للتجارة - تو�صية
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بــن اأحمـــد العبـــري اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة مدائــــن مـــاآرب 
للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1053665 ، وللم�سفي 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي  وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صنا�ش - مركز الوالية

�ش.ب : 130 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99360868

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�صفــــي
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علي بن خليفة بن م�صبح ال�صافعي
  اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة النجد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علـــي بن خليفـــة بن م�سبـــح ال�سافعـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــــة �سركــــة النجــــد للتجـــارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3000745 ، وللم�سفي 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي  وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 43 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92775772

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�صفــــي

�صعيد بن حممد بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ال�صموع الذهبية املتميز للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن علي العمراين اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــــة �سركــــة ال�سموع الذهبية املتميز 
للمقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1274645 ، وللم�سفي 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي  وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 59 ر.ب : 311
هاتف رقم : 94760677

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�صفــــي
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حممد بن كرم بن نور البلو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة حممد بن كرم البلو�صي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن كرم بن نور البلو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــــة �سركــــة حممد بن كرم البلو�سي 
و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1063614 ، وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
هاتف رقم : 96020206

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�صفــــي

خالد بن �صيف بن �صليم ال�صناين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة عمق االإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالد بن �سيف بن �سليــم ال�سنانــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــــة �سركــــة عمق الإبداع للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1064227 ، وللم�سفي 
اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي  وحده حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية م�صقط - مركز الوالية

�ش.ب : 42 ر.ب : 316
هاتف رقم : 99888473

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�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صهم احلجرية للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن �سيف بن �سليم ال�سناين اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سهم احلجرية للتجارة - 
، وللم�سفي وحده  بالرقم 3225070  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  ت�سامنية 
حق متثيـل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية ال�صويق - مركز الوالية

�ش.ب : 42 ر.ب : 316
هاتف رقم : 97210801

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأرياف �صنا�ش �ش.م.م

يعلن خالد بن �سيف بن �سليم ال�سناين اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأريـــاف �ســـنا�ش �ش.م.م ، 
، وللم�سفي وحده حق متثيـل  الـتجاري بالرقم 1131588  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـــة 
الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع  وعلـــى   ، الغـــري  اأمـام  الت�سفيـة  فــــي  ال�سركـــة 

الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية ال�صيب - مركز الوالية

�ش.ب : 130 ر.ب : 324
هاتف رقم : 97210801

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�صفــــي
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عبداللـه بن حممد بن علي اآل عبدال�صالم
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأجواء الديل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـــن عبداللـــه بـــن حممـــد بـــن علي اآل عبدال�سالم اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأجواء الديل 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1129102 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 401 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99082335

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 

ل�صركـة اإبراهيم بن حممد عبداللـه بن علي اآل عبدال�صالم و�صريكه - ت�صامنية
يعلـــن عبداللـــه بـــن حممـــد بـــن علي اآل عبدال�سالم اأنه يقوم بت�سفية �سركة اإبراهيم بن 
حممـــد عبداللـــه بــن علــي اآل عبــدال�ســــالم و�سريكـــه - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة 
ال�سجل الـتجاري بالرقم 1172078 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 93 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99082335

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�صفــــي
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�صعيد بن عبيد بن حمد املحرزي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الفوالذ للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الفولذ للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3212319 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل 
الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـــع  وعلـــى   ، الغـــري  اأمـام  الت�سفيـة  فــــي  ال�سركـــة 

الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 628 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99211100

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�صفــــي 

خالد بن عبداللـه بن �صليمان البلو�صي
 اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة خالد و�صامي اأبناء عبداللـه بن �صليمان البلو�صي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن خالد بن عبداللـه بن �سليمان البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة خالــد و�سامـــي اأبـــناء 
اأمانـــة  لــــــدى  ، وامل�سجلـــة  البلو�سي للتجارة واملقــاولت - ت�سامنيـــة  عبداللـه بن �سليمان 
ال�سجل الـتجاري بالرقم 1152924 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 53 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99357888
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�صفــــي
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حممد بن �صامل بن �صعيد العي�صائي
 اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة العي�صائي للمقاوالت واخلدمات الهند�صية �ش.م.م
اأنه يقوم بت�سفية �سركة العي�سائي للمقاولت  يعلن حممد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي 
واخلدمات الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1107702 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 399 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99785865

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�صفــــي

�صليمان بن �صامل بن عبداللـه الكندي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة املازن للخدمات التجارية - تو�صية
يعلـــن �سليمـــان بن �سالـــم بن عبداللــــه الكـــندي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركة املازن للخدمات 
التجارية - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1293279 ، وللم�سفـــي 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 1022 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95054547

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�صفــــي
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را�صد بن حممد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صاحل اخلويرية للتجارة �ش.م.م
�ساحل اخلويرية  �سركة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنه  بن عبداللـه اجلابري  را�سد بن حممد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1076594 ، وللم�سفـــي 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 26 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99885063

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الباطنة العاملية للمن�صاآت �ش.م.م

العامليــة  الباطــنة  اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة  يعلن را�سد بن حممد بن عبداللـه اجلابري 
للمن�ساآت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1055546 ، وللم�سفـــي 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 26 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99885063

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�صفــــي 
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علي بن عبداللـه بن علي اآل عبدال�صالم
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأ�صواء الغرب للتجارة - تو�صية
الغــرب  اأ�ســـواء  اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة  اآل عبدال�سالم  يعلن علي بن عبداللـه بن علي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8069557 ، وللم�سفـــي 
اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيـة 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99592014
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�صفــــي

عبداللـه بن حممد بن مو�صى البلو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة عبداللـه بن حممد بن مو�صى البلو�صي واإخوانه للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن حممد بن مو�سى البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة عبداللـه بن حممد بن 
مو�سى البلو�سي واإخوانه للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1038924 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفية اأمام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 121 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92277223

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�صفــــي
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نا�صر بن جمعة بن حممد ال�صيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صعاع املدينة ال�صاطع - ت�صامنية
يعلن نا�سر بن جمعة بن حممد ال�سيدي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سعاع املدينة ال�ساطع - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1204194 ، وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - مركز الوالية

�ش.ب : 419 ر.ب : 319
هاتف رقم : 95335564

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�صفــــي

�صعيد بن حممد بن را�صد الربيكي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ال�صرح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد الربيكي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة ال�سرح للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3114201 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل 
الأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعــة  اجلميـع  وعلـى   ، الغــري  اأمـــام  الت�سفيــــة  فــــي  ال�سركـــة 

الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 849 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99850511

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�صفــــي
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حمد بن �صعيد بن عامر ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اخلان للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن عامر ال�سبلي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة اخلان للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3005453 ، وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 32 ر.ب : 311
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�صفــــي

حبيب بن حممد ال�صيخ �صعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الك�صكول للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن حبيب بن حممد ال�سيخ �سعيد الريامي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة الك�سكول للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3191567 ، وللم�سفـــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 227 ر.ب : 311
هاتف رقم  : 99425262

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�صفــــي
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حمدان بن �صعيد بن حمد الغيثي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة املرتو الدولية �ش.م.م
يعلن حمدان بن �سعيد بن حمد الغيثي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة املرتو الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1278194 ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 427 ر.ب : 322
هاتف رقم  : 99025777

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�صفــــي

عبداللـه بن حممد بن فا�صل العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اإبداعات الع�صر العاملية �ش.م.م
اإبداعــات العــ�سر  اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة  يعلن عبداللـه بن حممد بن فا�سل العجمي 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1282375 ، وللم�سفـــي 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية بركاء - مركز الوالية

�ش.ب : 2 ر.ب : 320
هاتف رقم  : 96505790

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�صفــــي
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ماجد بن �صلطان بن �صامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ربوع الفلج املميزة للتجارة - ت�صامنية
يعلن ماجد بن �سلطان بن �سامل اجلابري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة ربـــوع الفلـــج املميـــزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1207474 ، وللم�سفـــي 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
هاتف رقم  : 92333030

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اجلابري واخلرو�صي للتجارة - ت�صامنية

يعلن ماجد بن �سلطان بن �سامل اجلابري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة اجلابري واخلرو�سي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1213715 ، وللم�سفـــي 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - مركز الوالية
هاتف رقم  : 92333030

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�صفــــي
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حممد بن اأحمد بن �صليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صروح نرب احلديثة للتجارة - ت�صامنية
يعلن حممد بن اأحمد بن �سليمان املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سروح نرب احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1113250 ، وللم�سفـــي 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 288 ر.ب : 325
هاتف رقم  : 96666352

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة الدلة املتحدة للتجارة واملـقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن اأحمد بن �سليمان املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة الدلة املتحدة للتجارة 
 ، الـتجـــاري بالرقـــم 1118222  اأمانــــــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلـــة  واملـقــاولت - ت�سامنيـــة 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 288 ر.ب : 325
هاتف رقم  : 96666352

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�صفــــي
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حممد بن خمي�ش بن حميد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صما �صحار الذهبية للخدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن حميد ال�سبلي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سما �سحار الذهبية 
للخدمات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1165155 ، وللم�سفـــي 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي  وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 

فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 859 ر.ب : 311
هاتف رقم  : 92811844

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�صفــــي

حممد بن خاطر بن �صعيد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة �صحايب اخلابورة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن حممد بن خاطر بن �سعيد ال�سعيدي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سحايــب اخلابـــورة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1060470 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم  : 92290308
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�صفــــي
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اإبراهيم بن علي بن �صعيد اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة اإبراهيم بن علي اخلرو�صي واأوالده للتجارة - تو�صية

يعلن اإبراهيم بن علي بن �سعيد اخلرو�سي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة اإبراهيـــم بن علـــي 
اخلرو�ســي واأولده للتجـــارة - تو�سـيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
3167445 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم  : 95153010
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�صفــــي

�صعيد بن مبارك بن �صعيد ال�صهي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة املركز التقني احلديث للحا�صب االآيل واالإلكرتونيات �ش.م.م

يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة املركز التقني احلديث 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، الآيل والإلكرتونيات �ش.م.م  للحا�سب 
3316661 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 18 ر.ب : 315
هاتف رقم  : 95200003

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�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 

ل�صركـة �صعيد ال�صهي وحممد البارحي للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سعيد ال�سهي وحممد 
البارحــي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3175103 ، 
وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 11 ر.ب : 316
هاتف رقم  : 95200003

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�صفــــي

علي بن حممد بن �صيف املزروعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة 
ل�صركـة عبداللـه وعلي اأبناء حممد بن �صيف املزروعي - ت�صامنية

يعلن علي بن حممد بن �سيف املزروعي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة عبداللــــه وعلـــي اأبنـــاء 
حممـــد بن �سيف املزروعي - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
3021599 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 56 ر.ب : 325
هاتف رقم  : 92882462

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�صفــــي
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حممد بن طالب بن اإبراهيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة مل�صات جمي�ش للتجارة - ت�صامنية
يعلن حممد بن طالب بن اإبراهيم البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة مل�سات جمي�ش للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1123875 ، وللم�سفي وحده 
حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 30 ر.ب : 322
هاتف رقم  : 95058395

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�صفــــي

خليفة بن علي بن �صعيد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة مناهل الديل الع�صرية للتجارة - ت�صامنية
يعلن خليفة بن علي بن �سعيد ال�سعيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة مناهل الديــل الع�سريــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1125196 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم  : 96644221
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�صفــــي
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اإبراهيم بن عبيد بن �صعيد البادي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ربوع املزار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
املـــزار للتجــارة  ربـــوع  اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة  البادي  اإبراهيم بن عبيد بن �سعيد  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1160521 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم  : 96330324
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�صفــــي

نا�صر بن �صعيد بن �صامل اآل عبدال�صالم
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة فريج ال�صالم للتجارة - ت�صامنية
يعلــن نا�ســر بــن �سعيـد بــن �سالــم اآل عبدال�سالم اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة فريــج ال�ســالم 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1051883 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 216 ر.ب : 319
هاتف رقم  : 94133334

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�صفــــي
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اإبراهيم بن حممد بن خربا�ش الغيثي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ب�صاتني �صحار للتجارة - ت�صامنية
ب�ساتــني �سحــار  �سركــة  بت�سفيــــة  يقوم  اأنه  الغيثي  بن خربا�ش  اإبراهيم بن حممد  يعلــن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 3221644 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية 

�ش.ب : 822 ر.ب : 311
هاتف رقم  : 95301020

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�صفــــي

عبداللـه بن عبداملح�صن بن عبدالرحمن ال�صيزاوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة م�صاريع اإعمار �صحار الوطنية - ت�صامنية
يعلــن عبداللـه بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�سيزاوي اأنه يقوم بت�سفيــــة �سركــة م�ساريع 
اإعمار �سحار الوطنــية - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 
1141054 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 228 ر.ب : 322
هاتف رقم  : 99337073

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�صفــــي
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نا�صر بن �صامل بن علي املرزوقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة اأبو معاذ الكثريي و�صركاه - ت�صامنية
يعلـــن نا�ســـر بن �سالـــم بن علـــي املرزوقـــي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة اأبـــو معــاذ الكثيــري 
و�سركاه - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1059792 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 519 ر.ب : 319
هاتف رقم  : 99662765

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�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة ال�صور العظيم الوطنية للتجارة واملقاوالت

ال�ســــور العظيـــم  اأنـــه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة  بــن علـــي املرزوقـــي  بــن �سالـــم  يعلـــن نا�ســـر 
الوطنية للتجارة واملقاولت ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1136253 ، 
وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - مركز الوالية

�ش.ب : 519 ر.ب : 319
هاتف رقم  : 99662765

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�صفــــي
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خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش النخيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة
ل�صركـة �صواحي احل�صن احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـــن خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش النخيلي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة �سواحي احل�سن 
احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 
1143724 ، وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية ال�صويق - مركز الوالية

�ش.ب : 27 ر.ب : 319
هاتف رقم  : 99735872

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�صفــــي

فهد بن عبداللـه بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة بوادي العا�صمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـــن فهد بن عبداللـه بن علي املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة بوادي العا�سمة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1141205 ، وللم�سفي 
وحده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة الأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية ال�صيب - مركز الوالية

�ش.ب : 630 ر.ب : 319
هاتف رقم  : 95283377

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�صفــــي
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حمد بن �سامل بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بوادي متان للتجارة - تو�سية
يعلن حمد بن �سامل بن حمد اجلنيبي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة بوادي متان للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1029360 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، 
وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان 

االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 99004515
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن مرزوق بن �سامل ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة تالل االأر�ض البي�ساء - ت�سامنية
يعلن �سامل بن مرزوق بن �سامل ال�سكيلي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة تالل االأر�ض البي�ساء - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1158702 ، وفقــــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 99673504
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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مالك بن �سليمان بن حمود ال�سباري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جواهر نزوى الوطنية - ت�سامنية
يعلن مالك بن �سليمان بن حمود ال�سباري اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة جواهر نزوى الوطنية - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1158567 ، وفقـــــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 95929894
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن م�سلم بن حممد العفيفي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عقيداء للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  �سركــة عقيداء  بت�سفيــــة  يقـــوم  اأنه  العفيفي  �سعيد بن م�سلم بن حممد  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1019143 ، وفقـــــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 96465556
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن يو�سف بن عبداللـه ال�سقري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االأديب للخدمات احلديثة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن يو�سف بن عبداللـه ال�سقري اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة االأديب للخدمات 
احلديثة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1108959 ، وفقا 
التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 96135591
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

ح�سني بن علي بن �سامل العربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التداخل للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  التداخل  �سركــة  بت�سفيــــة  يقـــوم  اأنه  العربي  �سامل  بن  علي  بن  ح�سني  يعلن 
التفـــاق  وفقا   ،  1148435 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/13م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 191 ر.ب : 617
هاتف رقم  : 95216755

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن حممد بن �سعيد الراجحي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العدوي والراجحي للتجارة 
يعلن حمد بن حممد بن �سعيد الراجحي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة العدوي والراجحي 
للتجارة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــــم 5077826 ،  وللم�سفـــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 99336880
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

 هيثم بن اإبراهيم بن جمعان بيت جمدح
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املر�ساة املتحدة �ض.م.م 
يعلن هيثم بن اإبراهيم بن جمعان بيت جمدح اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة املر�ساة املتحدة 
، وفقــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــم 1057360  اأمانــــة ال�سجـــــل  لــــــدى  ، وامل�سجلــــــة  �ض.م.م 
اأمـام  فــــي الت�سفية  ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م 
ال�سركـــة  باأعمــــال  تتعلــق  الــتي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  ، وعلـى اجلميـع مراجعــة  الغــري 

على العنوان االآتـي : 
اخلو�ض - والية ال�سيب

�ض.ب : 3669 ر.ب : 111 
هاتف رقم  : 95148408

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن خليفة بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روا�سي بهالء للتجارة �ض.م.م 
يعلن اأحمد بن خليفة بن حممد العامري اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة روا�سي بهالء للتجارة 
، وفقــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــم 1008868  اأمانــــة ال�سجـــــل  لــــــدى  ، وامل�سجلــــــة  �ض.م.م 
اأمـام  فــــي الت�سفية  ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م 
ال�سركـــة  باأعمــــال  تتعلــق  الــتي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  ، وعلـى اجلميـع مراجعــة  الغــري 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 84 ر.ب : 612 
هاتف رقم  : 98777734

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خلفان بن عبداللـه بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مزايا االأفق احلديثة - تو�سية 
يعلن خلفان بن عبداللـه بن �سيف املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــة مزايا االأفق احلديثة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــــة لــــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1148330 ، وفقــــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 1192 ر.ب : 130 
هاتف رقم  : 98889144

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي و�سركاه - تو�سية 

يعلن جا�سم بن حممد بن �سعيد العلوي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــة جا�ســـم بن حمـــمد بن 
�سعيـــد العلـــوي و�سركاه - تو�سية  ، وامل�سجلــــــة لــــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 
4040740 ، وللم�سفي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 95175147
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن حممد بن �سامل امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة م�ساريع ال�سهم الذهبي الوطنية للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �سامل بن حممد بن �سامل امل�سرفـي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــة م�ساريع ال�سهم الذهبي 
الوطنية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1064406 ، 
وللم�سفي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 99322939
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن خمي�ض بن را�سد العرميي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العرميي املتحدة للتجارة - ت�سامنية 
يعلن عبداللـه بن خمي�ض بن را�سد العرميي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــة العرميي املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1014399 ، وللم�سفي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 108 ر.ب : 416
هاتف رقم  : 95052144

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن �سعيد بن �سلطان امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ربوع طوي حقني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سلطان امل�سعودي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــة ربوع طـــوي حقني 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1073242 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم  : 99232135
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عو�ض بن علي بن �سعيد الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو معني للتجارة واملقاوالت - تو�سية 
اأبو معـــني للتجــارة  اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــة �سركــة  يعلن عو�ض بن علي بن �سعيد الغيالين 
واملقاوالت - تو�سية  ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1052439 ، وللم�سفي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 801 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99354494

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن علي بن �سيف املطاعني
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احتاد ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية  
يعلن �سامل بن علي بن �سيف املطاعني اأنــه يقـوم بت�سفية �سركـة احتاد ال�سرقية للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 4109678 ، وللم�سفي وحـده 
حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99229457

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن �سعيد بن عامر الفراجي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة خمي�ض بن عامر بن �سامل الفراجي و�سركاه - تو�سية  

يعلن اأحمد بن �سعيد بن عامر الفراجي اأنــه يقـوم بت�سفية �سركـة خمي�ض بن عامر بن �سامل 
 ،  4044630 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سيـــة   - و�سركـــاه  الفراجــي 
وللم�سفي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92110963

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خليفة بن حممد بن علي الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خليفة الكا�سبي واأوالده للتجارة - تو�سية  
يعلن خليفة بن حممد بن علي الكا�سبي اأنــه يقـوم بت�سفية �سركـة خليفة الكا�سبي واأوالده 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 4101057 ، وللم�سفي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92855048
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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نا�سر بن جمعة بن �سامل الفار�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبناء جمعة �سامل عبدالكرمي للتجارة - ت�سامنية  
اأبنـــاء جمعـــة �سالـم  اأنــه يقــــوم بت�سفية �سركــــة  يعلن نا�سر بن جمعة بن �سامل الفار�ســي 
عبدالكرمي للتجارة - ت�سامنية   ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 4032543 ، 
وللم�ســفي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99080600

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حمود بن حممد بن علي امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منتزهات وادي �سال للتجارة - تو�سية 
يعلن حمود بن حممد بن علي امل�سايخي اأنــه يقــــوم بت�سفية �سركــــة منتزهات وادي �سال 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1123515 ، وللم�ســفي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 98018575

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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نبهان بن �سامل بن خلفان القلهاتي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة برزخ �سور للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجــارة  �ســور  برزخ  �سركــــة  بت�سفية  يقــــوم  اأنــه  القلهاتي  بن خلفان  �سامل  بن  نبهان  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتــجـاري بالرقــــــم 1203253 ، وفـــــقـــا التفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�ســفي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
ال�سركـــة  باأعمــــال  الــتي تتعلــق  ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمــور  الغــري 

على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 556 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99353588

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

ماجد بن حمد بن �سامل امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة اأبناء حمد بن �سامل امل�سايخي للتجارة - ت�سامنية

يعلن ماجد بن حمد بن �سامل امل�سايخي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأبناء حمــد بـــن �سالــم 
  ، امل�سايخي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1113223 
وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92601222

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن مبارك بن علي املخيني
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سور لالأثاث - ت�سامنية 
يعلــن حممــد بن مبـــارك بـــن علـــي املخينـــي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة �ســـور لالأثــاث - 
، وفقــــا التفـــاق  الـتجـاري بالرقــم 4102339  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــــدى  ، وامل�سجلـــــة  ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�ســفي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام 
ال�سركـــة  باأعمــــال  الــتي تتعلــق  ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمــور  الغــري 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99328229

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن حمد بن جمعة العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رواد العفية للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن حممد بن حمد بن جمعة العرميي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة رواد العفية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1053825 ، وللم�ســفي وحــده 
حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92965886
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن خليف بن �سليم املخيني
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منار العفية للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن حممد بن خليف بن �سليم املخيني اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة منار العفية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 4094450 ، وللم�ســفي وحــده 
حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 98144489

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عمر بن حمد بن اإبراهيم ال�سريف
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوادي ال�سالح للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن عــمر بن حــمد بــن اإبراهيـــم ال�سريـــف اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة الــــوادي ال�سالـــح 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 4094743 ، وفــــقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�ســفي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92196122

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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خلفان بن �سعيد بن خلفان الداودي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة خلفان بن �سعيد واأوالده للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن خلفان بن �سعيد بن خلفان الداودي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة خلفان بــن �سعيـــد 
واأوالده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1055664 ، 
وفــــقــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�ســفــي وحــــده حــــــق متثيــــل ال�سركــــة 
فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق 

باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99762010

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

واحد بخ�ض بن تاج حممد �سابر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سفق لتقنية املياه �ض.م.م 
يعلــن واحد بخ�ض بن تاج حممد �سابر البلو�سي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة ال�سفق لتقنية 
اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1073433 ، وللم�ســفــي  امليـــاه �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى 
وحــــده حــــــق متثيــــل ال�سركــــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 238 ر.ب : 131

هاتف رقم  : 99003645
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة كنوز قلهات للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن عبداللـه بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة كنوز قلهات للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 4118987 ، وللم�ســفـــــي 
وحــــده حــــــق متثيــــل ال�سركــــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي 

فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92326322

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

را�سد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مر�سى البندر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
البنــدر  اأنـــه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــة مر�ســـى  ال�سنيـــدي  يعلــن را�سد بن مبارك بن حممــد 
 ، بالرقـم 4092139  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، - ت�سامنية  واملقاوالت  للتجارة 
فــــي  ال�سركـة  ، وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 2018/2/14م  ال�سركـــاء  وفقا التفـــاق 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92598638
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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علي بن عبداللـه بن علي ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجماد �سوف العني للتجارة - ت�سامنية 
اأنـــه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــة اأجماد �سوف العني  يعلن علي بن عبداللـه بن علي ال�ساعدي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1070351 ، وللم�ســفـي 
وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
املنرتب - والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم  : 99552259
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن حممد بن �سامل املهديل 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل الهند�سة للتجارة �ض.م.م 
يعلن اأحمد بن حممد بن �سامل املهديل اأنـــه يقــوم بت�سفيـــة �سركـــة عامل الهند�سة للتجارة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1074537 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغــري  اأمـام  الت�سفية  فــــي  ال�سركـة  ، وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 2018/3/13م 
وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان 

االآتـي : 
�سارع ال�سوق التجاري - والية �سور - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ض.ب : 870 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99878944

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن حممد بن را�سد ال�سنيدي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سقور الوالية للتجارة - ت�سامنية 
يعلن اأحمد بن حممد بن را�سد ال�سنيدي اأنه يقــوم بت�سفية �سركـة �سقور الوالية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1068897 ، وللم�ســفـي وحـده 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة  حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 96669927

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اأبو حوراء للتجارة - تو�سية 
اأبـــو حـــوراء  اأنه يقــوم بت�سفية �سركــــة م�ساريـــع  يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل امل�سايخي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1141245 ، وللم�ســفـي 
وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92119860

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن �سامل بن حممد الهاجري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهاجري الوطنية للم�ساريع - ت�سامنية 
يعلن حممد بن �سامل بن حممد الهاجري اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الهاجري الوطنية 
  ، بالرقـــم 1014163  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــــدى  ، وامل�سجلــــة  للم�ساريـــع - ت�سامنيــة 
وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 781 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99344955

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الهاجري لالإن�ساءات - تو�سية 

يعلن حممد بن �سامل بن حممد الهاجري اأنــه يقــــوم بت�سفية �سركــــة الهاجري لالإن�ساءات - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1009510 ، وللم�ســفي وحــده 
حــــق متثيــــل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعــة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 781 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99344955

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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وليد بن خالد بن حمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة وليد الغيالين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
يعلن وليد بن خالد بن حمد الغيالين اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة وليد الغيالين و�سريكــه 
  ، الـتجـــاري بالرقــــم 1113746  اأمانــــــة ال�سجــــــل  لــــــدى  ، وامل�سجلـــة  للتجــــارة - ت�سامنيـــة 
وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 5 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 92525026

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خالد بن حممد بن حمد الداودي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة حممد بن حمد بن عبيد الداودي وابنه للتجارة - ت�سامنية 

اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة حممد بن حمد بن  يعلن خالد بن حممد بن حمد الداودي 
عبيد الداودي وابنه للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 
4011511 ،  وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع 

مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99692594

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن علي بن مبارك جويد الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مدائن اجلود للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن حممد بن علي بن مبارك جويد الغيالين اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة مدائن اجلود 
الـتجـــاري بالرقــــم  اأمانــــــة ال�سجــــــل  لــــــدى  ، وامل�سجلـــة  للتجـــارة واملقــــاوالت - ت�سامنيـــة 
1057815 ،  وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع 

مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 50 ر.ب : 416
هاتف رقم  : 99031171

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عطارد املتحدة �ض.م.م 
يعلن �سالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة عطارد املتحدة �ض.م.م  ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1685490 ،  وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل 
ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 246 ر.ب : 411

هاتف رقم  : 99362639
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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جا�سم بن حممد بن عبداللـه الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الغبار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن جا�سم بن حممد بن عبداللـــه الغيالنـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الغـــبار للتجـــارة 
واملقـاوالت - ت�سامنــية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 4000838 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 72 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99360367

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 

ل�سركـة جا�سم بن حممد الغيالين واأخيه را�سد للتجارة - ت�سامنية 
يعلـــن جا�ســـم بن حممــــد بن عبداللـــه الغيالنـــي اأنـــه يقــــــوم بت�سفيـــة �سركــــة جا�ســـم بـــن 
حمـــمــد الغيالين واأخيـــه را�ســـــد للتجـــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــل 
الـتجـــاري بالرقـــم 1241311 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�ســفـي وحـده 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة  حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ض.ب : 72 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99360367

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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�سالح بن هالل بن �سالح امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلط اال�سرتاتيجي للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سالح بن هالل بن �سالح امل�سايخي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة اخلط اال�سرتاتيجي 
 ، الـتجــــاري بالرقـــــم 1031415  اأمانــــــة ال�سجـــل  لــــدى  ، وامل�سجلـــــة  للتجــــارة - ت�سامنيــــة 
وللم�ســفـي وحـده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 99885918

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

ح�سني بن علي بن تعيب امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة تغاريد ح�سن امل�سايخ ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن ح�سني بن علي بن تعيب امل�سايخي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة تغاريد ح�سن امل�سايخ 
ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1115628 ، 
وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 93332561

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن �سالح بن عاجب العلوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سحاري ال�ساخمة للتجارة - ت�سامنية 
اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة ال�سحاري ال�ساخمة  يعلن حمد بن �سالح بن عاجب العلوي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1124811 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو  علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92220291
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإطاللة البالد للتجارة - ت�سامنية 

يعلن حمد بن �سالح بن عاجب العلوي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة اإطاللة البالد للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1127622 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــة اأمـــام الغــري ، 
وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان 

االآتـي : 
والية جعالن بني بو  علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92220291
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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غاب�ض بن علي بن غاب�ض الغنبو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة غاب�ض بن علي الغنبو�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن غاب�ض بن علي بن غابـــ�ض الغنبو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة غابـــ�ض بــــن علـــي 
الغنبو�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
4076885 ، وفـــقا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو  علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم  : 92597453
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خليفة بن حممد بن علي الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهرة اجلوابي للتجارة - ت�سامنية 
يعلـــن خليفـــة بـــن حممـــد بن علـــي الكا�سبـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة زهـــرة اجلوابـــي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 4082109  ، وللم�ســفـــي 
وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم  : 92855048

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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ن�سراء بنت �سامل بن عبداللـه احلن�سية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ظبية جعالن للتجارة - ت�سامنية
تعلــــن ن�سراء بنت �سامل بن عبداللـه احلن�سية اأنـها تقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة ظبية جعالن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4123913 ، وللم�سفـيـة 
وحـــدهـــا حــــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيـة اأمــــام الغــــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفية 

فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92926212

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــية

�سامل بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأجماد بهالء الوطنية - ت�سامنية 
بــهالء  اأجمـــاد  يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة  اأنـــه  اأحمـــد بن حمـــود املحروقي  بـــن  �سالـــم  يعلـــن 
الوطنية - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1165558 ، وفـــقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 109 ر.ب : 612
هاتف رقم  : 99411434

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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خمي�ض بن �سعيد بن علي اخلاطري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع �سموخ احلمراء الذهبية - ت�سامنية 
اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريــــع �سمــــوخ  يعلـــن خمي�ض بن �سعيد بن علي اخلاطري 
احلمراء الذهبية - ت�سامنية  ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1112092 ، 
وفـــقــا التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 92611271
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سم�ض الداخلية ال�ساملة - ت�سامنية 
الداخلية  �سم�ض  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  ال�ساملي  �سعيد  بن  �سليمان  بن  �سعيد  يعلـــن 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1153205 ، وفـــقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 99560487
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عذراء بنت �سعيد بن حمود ال�سبارية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الغربة ال�ساملة - ت�سامنية 
تعلـــن عذراء بنت �سعيد بن حمود ال�سبارية اأنـــها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريع الغربة 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1024235 ، وفـــقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سـفـية وحـدها حـــق متثيـــل ال�سركة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفية فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 92119087
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــية

�سعيد بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهول الراكي للتجارة - تو�سية 
يعلـــن �سعيـــد بـــن اأحمـــد بن حمـــود املحروقـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة �سهول الراكي 
وفـــقا   ،  1076117 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 24 ر.ب : 618
هاتف رقم  : 99224996

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن زايد بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحاري جبال للتجارة - ت�سامنية 
يعلن حمد بن زايد بن �سعيد الدرعي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة �سحاري جبال للتجارة - 
، وفـــقا التفـــاق  بالرقــــم 5105633  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  ت�سامنيـــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 51 ر.ب : 618
هاتف رقم  : 99205557

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن �سامل بن نا�سر البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العمارة العربية �ض.م.م 
يعلن حممد بن �سامل بن نا�سر البو�سعيدي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة العمارة العربية 
التفـــــاق  وفـــقــــا   ،  1006388 بالرقـــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ض.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 133 ر.ب : 611
هاتف رقم  : 99313691

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اإبراهيم بن خمي�ض بن �سليمان ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة �سامل بن اأحمد احلوقاين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة �سامل بن  يعلــن اإبراهيـــم بن خميـــ�ض بن �سليمـــان ال�سليماين 
اأحمد احلوقاين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــــم 5046890 ، وفـــقــــا التفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق 
متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور 

الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ض.ب : 26677 ر.ب : 612
هاتف رقم  : 99455668

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سيف بن عبداللـه بن �سيف العربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو رناد العربي للتجارة - تو�سية 
العربي  رناد  اأبو  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  العربي  �سيف  بن  عبداللـه  بن  �سيف  يعلــن 
، وفـــقــــا  الـتجـاري بالرقم 1081567  ال�سجـــل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجـــارة - تو�سية 
التفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم  : 92775561
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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هالل بن حممد بن عامر الربواين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سندباد للرثوة ال�سمكية �ض.م.م 
يعلــن هالل بن حممد بـــن عامـــر الربوانــي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة ال�سندباد للرثوة 
ال�سمكيـــة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1499653 ، وفـــقــــا 
التفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية 
اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 403 ر.ب : 113
هاتف رقم  : 99433350

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلوؤ الوادي الكبري  �ض.م.م 
يعلــن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة لوؤلوؤ الوادي الكبري 
التفـــــاق  وفـــقــــا   ،  1653881 بالرقــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ض.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 1676 ر.ب : 114
هاتف رقم  : 99331488

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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جهاد بن اأحمد بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الع�سفور املتحدة للتجارة �ض.م.م
يعلــن جهاد بن اأحمد بن حممد العامري اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريــع الع�ســـفور 
املتحــدة للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1092670 ، 
وفـــقــــا التفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 464 ر.ب : 114
هاتف رقم  : 99086220

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن حمد بن حلي�ض ال�سناين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلورانية للتجارة - تو�سية
يعلــن �سامل بن حمد بن حلي�ض ال�سناين اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة احلورانية للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 4084772 ، وللم�ســفـــي وحـده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 92564111

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبدالعزيز بن نا�سر بن هالل اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سواعد لالإن�ساءات والتعمري �ض.م.م
يعلن عبدالعزيز بن نا�سر بن هالل اخلرو�سي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة �سواعد لالإن�ساءات 
والتعمري �ض.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1292001 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�ســفـــي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على 

العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2478 ر.ب : 122
هاتف رقم  : 99133988

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يحيى بن �سليمان بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة زهرة ال�سند�ض للتجارة �ض.م.م
يعلن يحيى بن �سليمان بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة زهرة ال�سند�ض للتجارة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1678612 ، وللم�ســفـــــي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
ينكت - حمافظة م�سقط
�ض.ب : 936 ر.ب : 131

هاتف رقم  : 99209987
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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را�سد بن �سليم بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية
يعلن را�سد بن �سليم بن حمد املعمري اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة �سعاع ال�سرقية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 4096312 ، وللم�ســفـــي وحـده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 878 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99225045

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عادل بن عبداللـه بن �سامل العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االأقطار املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلن عادل بن عبداللـه بن �سامل العرميي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة االأقطار املتحدة للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1036935 ، وللم�ســفـــــي 
وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي 

كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 201 ر.ب : 411
هاتف رقم  : 99844417

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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نايف بن عبداللـه بن علي املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة القمة احلديثة �ض.م.م
يعلن نايف بن عبداللـه بن علي املحروقي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة القمة احلديثة �ض.م.م ، 
وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1020086 ، وللم�ســفي وحـده حـــق متثيـــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي 

تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 910 ر.ب : 131

هاتف رقم  : 99222869
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

وداد بنت �سالح بن �سليمان احلرتو�سية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املا�سة الالمعة املتحدة - ت�سامنية
تعلــــن وداد بنت �سالح بن �سليمان احلرتو�سية اأنـها تقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة املا�سة الالمعة 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1102772 ، وللم�سفيــة 
وحـــدهـــا حــــق متثيـــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيـة اأمــــام الغــــري ، وعلى اجلميـــع مراجعــة امل�سفية 

فـي كافة االأمور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92321945

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــية
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هالل بن حممد بن عامر الربواين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرحبا لالت�ساالت واالإلكرتونيات �ض.م.م
يعلن هالل بن حممد بن عامر الربواين اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـــة مرحبــا لالت�ســاالت 
واالإلكرتونيــــات �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1501364 ، 
فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�ســفي وحـده حـــق متثيـــل  املــوؤرخ 2018/3/7م  ال�سركــاء  وفقا التفــاق 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 403 ر.ب : 113
هاتف رقم  : 99433350

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

علي بن �سعيد بن مبارك النجا�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة اأبناء �سعيد بن مبارك النجا�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سعيد بن مبارك النجا�سي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـــة اأبناء �سعيد بن مبارك 
النجا�سي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 4107446 ، 
وللم�ســفي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتي تتعلــق باأعمــــال ال�سركـــة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 575 ر.ب : 411

هاتف رقم  : 97019783
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن حممد بن حميد العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل االرتقاء �ض.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن حميد العرميي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـــة عامل االرتقاء �ض.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1039365 ، وفقا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
2018/2/27م ، وللم�ســفــي وحـــده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان 

االآتـي : 
هاتف رقم  : 99899994

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي\

بدر بن نا�سر بن �سلطان الها�سمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بدر واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن بدر بن نا�سر بن �سلطان الها�سمي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـــة بدر واأوالده للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1043513 ، وللم�ســفــي وحـــده 
حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 99778942

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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فائل بن ربيع بن �سليم الداودي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات ال�سليمية للتجارة - ت�سامنية
يعلن فائل بن ربيع بن �سليم الداودي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـــة مرتفعات ال�سليمية للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1075467 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�ســفـــــي وحـــده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام 
الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة 

علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 99678587

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن عيد بن م�سعود الغيالين 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الفهود احلديثة - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفــيـة �سركـــة الفهـــود احلديـــثة -  اأحمد بن عيد بن م�سعود الغيالين  يعلن 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1019007 ، وللم�ســفـــــي 
وحـــده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفي 

فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 95577890

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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يحيى بن �سالح بن خمي�ض العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سموخ وادي ال�ساب للتجارة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن �سالح بن خمي�ض العرميي اأنـه يقوم بت�سفــيـة �سركـــة �سموخ وادي ال�ساب 
 ،  1066089 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجـلــــة   ، ت�سامنيــــة   - للتجـــارة 
، وعلــــى اجلميـــــع  الغــيـــر  اأمــام  الت�سفيــة  فــــي  ال�سركـــة  وللم�ســفـــــي وحـــده حـــــق متثيـــل 

مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 92703335

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن حمد بن �سامل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة اأبو عبدالعزيز الها�سمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية

اأبو عبدالعزيز  اأنـه يقوم بت�سفــيـة �سركـــة  الها�سمـــي  يعلـــن عبداللــــه بن حـــمد بن �سالـــم 
الها�سمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـم 
1070272 ، وللم�ســفـــــي وحـــده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــة اأمــام الغــيـــر ، وعلــــى 
اجلميـــــع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان 

االآتـي : 
هاتف رقم  : 99552259

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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علي بن حممد بن علي ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة خط االنطالقة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن علي ال�ساعدي اأنـه يقوم بت�سفــيـة �سركـــة خط االنطالقة للتجارة 
 ،  1035611 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجـلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
، وعلــــى اجلميـــــع  الغــيـــر  اأمــام  الت�سفيــة  فــــي  ال�سركـــة  وللم�ســفـــــي وحـــده حـــــق متثيـــل 

مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 92244598

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن ماجد بن حمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة حممد بن ماجد بن حمد الغيالين و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن ماجد بن حمد الغيالين اأنـه يقوم بت�سفــيـة �سركـــة حممد بن ماجد بن 
حمد الغيالين و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــــاري 
بالرقـم 2114410 ، وللم�ســفـــــي وحـــده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــة اأمــام الغــيـــر ، 
وعلـى اجلمــع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمــور الــتــي تتعلق باأعمال ال�سركـــة علـــى العنــوان 

االآتـي : 
هاتف رقم  : 98144489

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن �سالح بن العبد الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سالح الرا�سبي و�سركاه للتجارة - تو�سية
الرا�سبــي  �سالــح  �سركـــة  بت�سفــيـة  يقوم  اأنـه  الرا�سبي  العبد  بن  �سالح  بن  عبداللـه  يعلن 
و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجـلـة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 4102371 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�ســفي وحده حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــة 
اأمــــام الغــيـــر ، وعلــــى اجلميـــــع مراجعـــة امل�سفــي فـــي كافــة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال 

ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 99592231

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

خمي�ض بن �سلطان بن را�سد البطيني 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سجرة كابد للتجارة - تو�سية
يعلن خمي�ض بن �سلطان بن را�سد البطيني اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركة �سجرة كابد للتجـــارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجـلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1126715 ، وللم�ســفي وحده 
حـــــق متثيـــل ال�سركـــة فــــي الت�سفيــة اأمــــام الغــيـــر ، وعلــــى اجلميـــــع مراجعـــة امل�سفــي فـــي 

كافــة االأمــور الــتــي تتعلـــــق باأعمــــال ال�سركـــة علـــى العنــوان االآتـي : 
هاتف رقم  : 99776388

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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مالك بن يعرب بن حمري اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو ابتكار اليعربي واأوالده للتجارة - تو�صية
يعلــن مالـــك بــن يعــرب بــن حمري اليعربي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة اأبو ابتكار اليعربي 
 ، بالرقــم 5085772  الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلة   ، للتجارة - تو�سية  واأوالده 
وفقــا التفاق جمعية ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحــده حــق متثيـــــل ال�سركــــة 
التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 121 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99119123

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

زاهر بن علي بن �صلطان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صفاء لل�صكراب �ص.م.م
يعلــن زاهر بن علي بن �سلطان الغيالين اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة ال�سفاء لل�سكراب �ش.م.م ،
وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم 1133391 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/1/22م ، وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 
العنوان  على  ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب

�ص.ب : 377 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99644289

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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�صعيد بن نا�صر بن �صعيد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التوبي واأوالده للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلــن �سعيد بن نا�سر بن �سعيد التوبي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة التوبي واأوالده للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1298143 ، وفقا التفاق 
اأمـــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب 

�ص.ب : 1768 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99028848

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

عبداللـه بن �صبيح بن نا�صر النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبري اخلو�ص �ص.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سبيح بن نا�ســر النبهــاين اأنــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة عبيــر اخلــو�ش 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1696050 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركــة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب 
�ص.ب : 319 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99444786

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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هالل بن �صامل بن ماجد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رذاذ الظاهر للتجارة
يعلـن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيـة �سركـة رذاذ الظاهر للتجارة ،
املوؤرخ  ال�سركاء  التفـاق  وفقــا   ،  1099016 بالرقــم  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2018/3/18م ، وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 
العنوان  على  ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صراب ال�صحري للتجارة

يعلـن هــالل بـن �سالــم بن ماجد احلجري اأنــه يقـوم بت�سفيـة �سركـة ال�سراب ال�سحــري 
وحــده  وللم�سفي   ، بالرقــم 1036089  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، للتجارة 
فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــة  فــي  ال�سركــة  حــق متثيـــل 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة هالل وحمد للتجارة

يعلــن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة هالل وحمد للتجارة ،
اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1044951 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلة لدى 
2018/3/19م ، وللم�سفي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 
العنوان  على  ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع 

االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــي على العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية
 ل�صركة �صعيد وهالل اأبناء �صامل احلجري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأبناء  �سعيد وهالل  �سركـة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  بن ماجد احلجري  �سامل  بن  يعلــن هالل 
الـتجاري  ال�سـجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  �سامل احلجري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
، وللم�سفي وحـده حــق  املــوؤرخ 2018/2/24م  ، وفقــا التفـــاق ال�سركــاء  بالرقــم 1060406 
اأمام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة  متثيـــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة 

االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلــن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة معامل املنرتب احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1143884 ،  وفقــا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفي وحده حــق متثيـــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة اأمام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأجواء بدية احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلــن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة اأجواء بدية احلديثة 
وفقــا   ،  1106506 بالرقــم  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفي وحده حــق متثيـــل ال�سركـة فــي الت�سفيــة 
باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفـي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمام 

ال�سركـــة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ص.ب : 400 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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�صامل بن حمود بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرتفعات �صمال جر�ص للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن �سامل بن حمود بن �سامل الوهيبي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة مرتفعات �سمال جر�ش 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1094037 ، 
فــي  ال�سركة  وحــده حـق متثيل  وللم�سفــي   ، 2018/2/20م  املــــوؤرخ  ال�سركــاء  وفقــا التفاق 
تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  وعلى اجلميــع مراجعة   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 93811000
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

علي بن حممد بن فري�ص الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة لوؤلوؤة اجلزيرة الوطنية للتجارة واملقاوالت 
يعلــن علي بن حممد بن فري�ش الوهيبي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة لوؤلوؤة اجلزيرة الوطنية 
للتجارة واملقاوالت  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1060500 ، وللم�سفــي 
وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 99449992
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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�صلمان بن حميل بن حلطوب ال�صيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مثلث مزيرع للتجارة واملقاوالت
يعلــن �سلمان بــن حميــل بن حلطــوب ال�سيفـي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة مثلـث مزيـرع 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1104530 ، وفقــا التفاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية وادي بني خالد - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 8 ر.ب : 417
هاتف رقم : 95271300

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآمال اخلالدية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن �سلمان بــن حميــل بن حلطــوب ال�سيفـي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة اآمال اخلالدية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1104559 ،

املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حـق متثيـل ال�سركة فــي  وفقــا التفـاق ال�سركـــاء 
تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  وعلى اجلميــع مراجعة   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية وادي بني خالد - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 8 ر.ب : 417
هاتف رقم : 95271300

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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مبارك بن �صيف بن خربو�ص امل�صلمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة امل�صلمي وال�صيفي للتجارة 
يعلــن مبارك بن �سيف بن خربو�ش امل�سلمي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة امل�سلمي وال�سيفي 
للتجارة ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 6062083 ، وفقــا التفاق ال�سركــاء 
املــــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 87 ر.ب : 424
هاتف رقم : 99547486

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صد الطائيني للتجارة - ت�صامنية 

يعلــن مبارك بن �سيف بن خربو�ش امل�سلمي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سد الطائيني 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 6077587 ، وللم�سفــي 
وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية دماء والطائيني - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 78 ر.ب : 424
هاتف رقم : 99547486

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حممد بن نا�صر بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صحوة اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن حممد بن نا�سر بن حممد الغيثي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة �سحوة اخلليج للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1038998 ، وفقــا 
التفاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 95527335
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

�صعيد بن �صامل بن مربوك احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأعماق ال�صرقية للتجارة واملقاوالت
ال�سرقيــة  اأعمــاق  يقـــوم بت�سفيـــة �سركــة  اأنــه  بـن مربوك احلب�سي  �سالــم  يعلــن �سعيد بن 
للتجارة واملقاوالت  ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1024309 ،  وفقــا التفاق 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـة اأمـام 
ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  امل�سفــي فـي كافــــة  ، وعلى اجلميــع مراجعة  الغـــري 

على العنوان االآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 481 ر.ب : 413
هاتف رقم : 99437850

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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�صامل بن �صليم بن �صامل اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صامل بن �صليم وزاهر بن حممد اليزيدي للتجارة واملقاوالت 
يعلن �سامل بن �سليم بن �سامل اليزيدي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة �سامل بن �سليم وزاهر بن 
حممـد اليزيــدي للتجــارة واملقــاوالت ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــــم 
6016022 ، وللم�سفـي وحده حـق متثيـل ال�سركــة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 478 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99317822

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

عزيز بن حممد بن من�صور احل�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بروج الغبرياء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن عزيز بن حممد بن من�سور احل�سني اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة بروج الغبرياء 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 6058612 ، 
وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/16م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــــة فـــي 
تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  وعلى اجلميــع مراجعة   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية دماء والطائيني - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 92 ر.ب : 424
هاتف رقم : 99325240

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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علي بن حمود بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خزائن الوا�صل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن علي بن حمود بن �سامل الوهيبي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة خزائن الوا�سل للتجارة 
اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1086989 ، وفقــا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
التفاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 94444682
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

خليفة بن م�صبيح احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإ�صراقات النور للتجارة
 ، النـــور للتجــارة  اإ�سراقــات  اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة  يعلــن خليفة بن م�سبيح احلب�سـي 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1009998 ، وفقــا التفاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 
وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  متثيل  حـق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/4م 
العنوان  على  ال�سركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــــور  كافــــة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميــع 

االآتـي :
والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 99646477
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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حممد بن �صامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صوامخ اأبهاء للتجارة - ت�صامنية
يعلن حممد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي اأنــه يقوم بت�سفيـة �سركـة �سوامخ اأبهاء للتجــارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1068688 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 
املــــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 99422439
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

يحيى بن حممد بن �صعيد احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلجر االأرجواين للتجارة واملقاوالت
يعلن يحيى بن حممد بن �سعيـد احلبــ�سي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة احلجــر االأرجــواين 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم 1037910 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 133 ر.ب : 144
هاتف رقم : 92338420

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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بدر بن نا�صر بن بدر الرا�صبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صالح وبدر للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  وبدر  �سركــة �سالح  بت�سفيــة  يقــوم  اأنــه  الرا�سبي  بدر  بن  نا�سر  بن  بدر  يعلن 
وفقــا التفــاق   ،  4087100 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام 
ال�سركة  باأعمال  التــي تتعلـق  االأمــور  امل�سفــي فـي كافــــة  ، وعلى اجلميــع مراجعة  الغـــيـــر 

على العنوان االآتـي :
والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم : 92616419
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

خمي�ص بن را�صد بن خمي�ص الرا�صدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خمي�ص الرا�صدي وولده للتجارة 
اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة خمي�ش الرا�سدي  يعلن خمي�ش بن را�سد بن خمي�ش الرا�سدي 
وولده للتجارة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقــم 1140383 ، وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام 
ال�سركة  باأعمال  التــي تتعلـق  االأمــور  امل�سفــي فـي كافــــة  ، وعلى اجلميــع مراجعة  الغـــيـــر 

على العنوان االآتـي :
والية وادي بني خالد - حمافظة �صمال ال�صرقية

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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�صعود بن علي بن �صعود البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد بن هدوب بن حممد اليزيدي و�صريكه للتجارة 
اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـة حممد بن هدوب بن  يعلن �سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي 
اأمانــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقــم  لـــدى  ، وامل�سجلــة  حممــد اليزيــدي و�سريكــه للتجــارة 
6058620 ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 198 ر.ب : 400
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

حممد بن نا�صر بن حممد امل�صكري\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربوع ال�صلطنة لالإن�صاءات الفنية والتعمري �ص.م.م 
ال�سلطنة  اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـة ربوع  امل�سكري  يعلن حممد بن نا�سر بن حممد 
اأمانــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقــم  لالإن�ساءات الفنية والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
1147461 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة 
فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 96663947
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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هدى بنت نا�صر بن هالل احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة كنوز القاع للتجارة - ت�صامنية 
تعلن هدى بنت نا�سر بن هالل احلجرية اأنــها تقــوم بت�سفيـة �سركـة كنوز القاع للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1120804 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــية وحــدها حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــية فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 100 ر.ب : 274
هاتف رقم : 99066868

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفيـــة 

حميدة بنت �صليمان بن عبداللـه البلو�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بوابة قر�صوب للتجارة - ت�صامنية 
تعلن حميدة بنت �سليمان بن عبداللـه البلو�سية اأنــها تقــوم بت�سفيـة �سركـة بوابة قر�سوب 
للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1138731 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــية وحــدها حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
باأعمال  تتعلـق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفــية  مراجعة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 99500420
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفيـــة 
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�صيخة بنت �صعيد بن حميد احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلنني للخياطة والتطريز 
اأنــها تقــوم بت�سفيـة �سركـة احلنني للخياطة  تعلن �سيخة بنت �سعيد بن حميد احلجرية 
والتطريز ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 6057500 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــية وحــدها حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ،

وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــية فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 
االآتـي :

والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفيـــة 

حمد بن �صامل بن حمد الرطيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صيق طاقة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلن حمد بن �سامل بن حمد الرطيبي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـة م�سيق طاقة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1070914 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 91401611
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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نا�صر بن مهيدي بن �صعيد البطا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عجماء املتحدة للتجارة واملقاوالت  
املتحدة  عجماء  �سركـة  بت�سفيـة  يقــوم  اأنــه  البطا�سي  �سعيد  بن  مهيدي  بن  نا�سر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـــم 6093116 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/1م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية دماء والطائيني - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 12 ر.ب : 424
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

قي�ص بن حميد بن را�صد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرتفعات �صيح الظبي للتجارة واملقاوالت 
يعلن قي�ش بن حميد بن را�سد احلجري اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـة مرتفعات �سيح الظبي 
اأمانــة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـــم 1146994 ، وفقــا  للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لـــدى 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 95434912
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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ح�صن بن م�صلم بن �صيف العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة العامري و�صركاءه للتجارة واملقاوالت 
العامري و�سركاءه  �سركـة  يقــوم بت�سفيـة  اأنــه  العامري  يعلن ح�سن بن م�سلم بن �سيف 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـــم 1038886 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 65 ر.ب : 400
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

بدر بن عمر بن حممد املعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مرا�صي اخلبة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن بدر بن عمر بن حممد املعدي اأنــه يقـوم بت�سفية �سركة مرا�سي اخلبة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1147982 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 2079 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99506562

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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حمد بن حممد بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خريات برزمان للتجارة واملقاوالت  �ص.م.م
يعلــن حمد بن حممد بــن عبداللــه البلو�ســي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة خيـرات برزمـان 
للتجــارة واملقــاوالت  �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1102992 ،
 وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 272 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92799889

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأجواء النعمان ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية

يعلــن حمــد بــن حممــد بــن عبداللـــه البلو�ســي اأنـــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة اأجـواء النعـمان 
ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1143092 ، 
وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 272 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92799889

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأجواء النعمان املتحدة للتجارة - تو�صية

يعلــن حمــد بــن حممــد بــن عبداللـــه البلو�ســي اأنـــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة اأجـواء النعـمان 
 ، اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1143004  لـــدى  ، وامل�سجلــة  املتحدة للتجارة - تو�سية 
وللم�سفــي وحــده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافــــة االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 272 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92799889

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

طارق بن نا�صر بن �صامل ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ما�صة املقاولني للتجارة - ت�صامنية
يعلــن طارق بن نا�سر بن �سامل ال�سيابي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركــة ما�سة املقاولني للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1150312 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/18م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب : 40 ر.ب : 328

هاتف رقم : 93344799
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلبيب للفنادق وال�صياحة �ص.م.م
يعلــن علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة احلبيب للفنادق 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1817167 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/24م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بيت التجارة ال�صرقية �ص.م.م

يعلــن علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة بيت التجارة 
ال�سرقية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1549626 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/24م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلبيب العقارية �ص.م.م
يعلــن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة احلبيب العقارية �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1742906 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، 2018/2/20م 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

حمافظة م�صقط
�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلبيب لالأثاث �ص.م.م

يعلــن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة احلبيب لالأثاث �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1099632 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، 2018/2/20م 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

حمافظة م�صقط
�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلبيب الإدارة املطاعم �ص.م.م

يعلــن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة احلبيب الإدارة املطاعم 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1148073 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/20م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احلبيب لال�صتثمار �ص.م.م

اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة احلبيب لال�ستثمار  يعلــن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1112013 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/20م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التجار ال�صرقيون �ص.م.م

ال�سرقيون  التجار  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنــه  اللواتي  اللـه  مال  بن  علي  بن  يعلــن حيان 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1362500 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/25م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 2663 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99349236

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

يعقوب بن نا�صر بن �صعيد الرا�صدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة
 عبداللـه بن ظاهر الرا�صدي ويعقوب بن نا�صر الرا�صدي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة عبداللـه بن ظاهر  يعلــن يعقوب بن نا�سر بن �سعيد الرا�سدي 
الرا�سدي ويعقوب بن نا�سر الرا�سدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة 
ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1027665 ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 32 ر.ب : 418

هاتف رقم : 96174488
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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ف�صيلة بنت �صعيد بن حممد ال�صعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جبال احلويالت للتجارة واملقاوالت - تو�صية
تعلن ف�سيلة بنت �سعيد بن حممد ال�سعيدية اأنــها تقـوم بت�سفية �سركة جبال احلويالت 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1049803 ،

فــي  ال�سركة  متثيل  حـق  وحدها  وللم�سفــية   ، 2018/2/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلـق  التي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفــية  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 78 ر.ب : 326

هاتف رقم : 92049928
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 

موزة بنت �صعيد بن مرهون العلوية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربوع ال�صوادر للتجارة - ت�صامنية
تعلن موزة بنت �سعيد بن مرهون العلوية اأنــها تقـوم بت�سفية �سركة ربوع ال�سوادر للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7050925 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  ، وللم�سفــية وحدها حـق متثيل  املوؤرخ 2018/3/7م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــية فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 18 ر.ب : 513
هاتف رقم : 92750934

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي 
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توفيق بن حمكوم بن بلو�صي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ميجال للتجارة �ص.م.م
يعلــن توفيق بن حمكوم بن بلو�سي الهنائي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة ميجال للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1614665 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/14م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب

�ص.ب : 2102 ر.ب : 111
هاتف رقم : 94067427

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التميز الهند�صية الفنية �ص.م.م
يعلــن توفيق بن حمكوم بن بلو�سي الهنائي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة التميز الهند�سية 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1194159 ، وفقا التفاق  لـــدى  الفنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة 
اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  حـق متثيل  وللم�سفــي وحده   ، 2018/2/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب

�ص.ب : 2102 ر.ب : 111
هاتف رقم : 94067427

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صعيد بن خمي�ص بن �صامل الرا�صبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية
 ل�صركة �صعيد بن خمي�ص بن �صامل الرا�صبي و�صريكه للتجارة -تو�صية 

يعلــن �سعيد بن خمي�ش بن �سامل الرا�سبي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة �سعيد بن خمي�ش بن 
�سامل الرا�سبي و�سريكه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
4044061 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء 2018/3/11م ، وللم�سفــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة 
فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 365 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99346267

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مكتبة القد�ص -تو�صية 

يعلــن �سعيــد بــن خميــ�ش بـن �سالــم الرا�سبـي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة مكتبـة القــد�ش - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 4041070 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، 2018/3/11م 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 365 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99346267

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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زاهر بن �صيف بن عبداللـه املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهور االأندل�ص للتجارة �ص.م.م
االأندل�ش  زهور  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنــه  املحروقي  عبداللـه  بن  �سيف  بن  زاهر  يعلــن 
للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1573250 ، وللم�سفــي 
وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 3988 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99312293

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

�صليمان بن خمي�ص بن عنرت الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صوء املا�صي للتجارة �ص.م.م
يعلــن �سليمان بن خمي�ش بن عنرت الهنائي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة ال�سوء املا�سي للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1732161 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 3050 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99862062

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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را�صد بن عو�ص بن را�صد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية
 ل�صركة را�صد بن عو�ص العلوي و�صعيد بن عو�ص العلوي - ت�صامنية

يعلــن را�سد بن عو�ش بن را�سد العلوي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة را�سد بن عو�ش العلوي 
و�سعيــد بــن عــو�ش العلــوي - ت�سامنيـة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
7002971 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة 
فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �صنك - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 501 ر.ب : 500
هاتف رقم : 92313423

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�صر بن عامر بن علي اجل�صا�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صوار اجلبية للتجارة - ت�صامنية

يعلــن نا�سر بن عامر بن علي اجل�سا�سي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة اأ�سوار اجلبية للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7077343 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/14م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 729 ر.ب : 511
هاتف رقم : 96704657

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن �سعود بن هديب العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ربوع العلو للتجارة - تو�سية
يعلــن عبداللـه بن �سعود بن هديب العلوي اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة ربوع العلو للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7053649 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/15م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 99708689
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ن�سيم احلاجر الذهبية - ت�سامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة م�ساريع ن�سيم  يعلــن عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه اجل�سا�سي 
احلاجر الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1151376 ،

فــي  ال�سركة  متثيل  حـق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/3/15م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 676 ر.ب : 511 
هاتف رقم : 99471118

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عيادة االأمني الطبية �ص.م.م
يعلــن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة عيادة االأمني الطبية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1744119 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 234 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99878028

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، 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 اخلري الدولية للتعمري  �ص.م.م

يعلــن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين اأنــه يقـــوم بت�سفية �سركة اخلري الدولية للتعمري  
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1076628 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�سفيـة  فــي  ال�سركة  وللم�سفــي وحده حـق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/26م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 234 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99878028

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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را�سد بن �سعيد بن م�سعود املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرجان الظاهرة للتجارة - ت�سامنية
الظاهرة  مرجان  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنــه  املجرفـي  م�سعود  بن  �سعيد  بن  را�سد  يعلــن 
وفقا   ،  1050595 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفــي وحده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 92643637
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن �سامل بن اأحمد باجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإرم لل�سياحة واخلدمات املالحية 
يعلــن اأحمد بن �سامل بن اأحمد باجري اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اإرم لل�سياحة واخلدمات 
املالحية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2138123 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 حمافظــة ظفــار

هاتف رقم : 99292121
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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خالد بن اأحمد بن �سعيد باخمالف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درر ظفار للتجارة واخلدمات �ص.م.م 
يعلــن خالــد بـن اأحمــد بن �سعيــد باخمالــف اأنـه يقوم بت�سفية �سركــة درر ظفــار للتجـارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1011957 ، وفقا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
 حمافظــة ظفــار

هاتف رقم : 99484864
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن عامر بن �سامل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سواء املحيط للتجارة
يعلــن �سامل بن عامر بن �سامل العمري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة اأ�سواء املحيط للتجارة ، 
املــوؤرخ  اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2115263 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء  وامل�سجلــة لدى 
2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

 حمافظــة ظفــار
هاتف رقم : 99494077

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، 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 عثمان بيت د�سي�سة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كنز املحيط ال�ساملة للتجارة واملقاوالت 
املحيط  كنز  �سركـة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  د�سي�سة  بيت  عثمان  بن  اأحمد  بن  �سامل  يعلــن 
ال�ساملة للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1092238 ،

فــي  ال�سركــة  حـــق متثيــل  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/3م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  وفقا التفــاق 
تتعلـق  التي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميـع  وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 حمافظــة ظفــار

هاتف رقم : 97050800
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يزيد بن عو�ص بن فرج الغ�ساين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سمهرام للتجارة واملقاوالت 
يعلــن يزيد بن عو�ش بن فرج الغ�ساين اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سمهرام للتجارة واملقاوالت ،
املــوؤرخ  اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2019752 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء  وامل�سجلــة لدى 
2018/3/5م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�سارع الغبرياء - �ساللة اجلديدة - حمافظــة ظفــار
�ص.ب : 1570 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99494565

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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علوي بن �سامل بن علي باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املوقع للتجارة واملقاوالت 
يعلــن علوي بن �سامل بن علي باعمر اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة املوقع للتجارة واملقاوالت ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1554069 ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل 
ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حمافظــة ظفــار

�ص.ب : 2388 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99322273

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإميان بنت رم�سان بن �سبيح  بيت �سبيح
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزهو للخياطة الن�سائية
تعلــن اإميـان بنـت رم�ســان بـن �سبيـح بيت �سبيح اأنــها تقـوم بت�سفية �سركــة الزهو للخياطة 
الن�سائية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2219492 ، وللم�سفــية وحدها 
حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفــية فـي كافة 

االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �ساللة - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 92807153
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي 
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حمد بن �شعيد بن خمي�س الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع القطعة للتجارة - ت�شامنية
القطعـة  اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركــة م�ساريـع  الرا�سدي  يعلــن حمد بن �سعيد بن خمي�س 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5096111 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافظــة الداخلية

�س.ب : 491 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92264300

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شليمان بن هالل بن اأحمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املليح للم�شاريع ال�شاملة - ت�شامنية
يعلــن �سليمان بن هالل بن اأحمد الكندي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة املليح للم�ساريع ال�ساملة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1052706 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية نزوى - حمافظــة الداخلية

هاتف رقم : 96688830
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شامل بن �شعيد بن �شعود اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شامل بن �شعيد بن �شعود اليعربي للتجارة - ت�شامنية
يعلــن �سامل بن �سعيد بن �سعود اليعربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سامل بن �سعيد بن �سعود 
اليعربي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1089126 ،
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـي وحـده حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية �شمائل - حمافظــة الداخلية

هاتف رقم : 99029720
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اأحمد بن خلفان بن نغمو�س الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد الرحبي و�شليمان العوفـي للتجارة - ت�شامنية
يعلــن اأحمد بن خلفان بن نغمو�س الرحبي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة اأحمد الرحبي و�سليمان 

العوفـي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1312529 ،
فــي  ال�سركــة  ، وللم�سفــي وحده حـــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/2/14م  ال�سركاء  وفقــا التفــاق 
الت�سفية اأمــام الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شمائل - حمافظــة الداخلية

هاتف رقم : 99366648
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شعيد بن زايد بن �شرور اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعيد بن زايد اجلابري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلــن �سعيد بن زايد بن �سرور اجلابري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سعيد بن زايد اجلابري 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1087568 ،
فــي  ال�سركــة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلـق  التي  االأمــور  امل�سفــي فـي كافة  ، وعلـى اجلميـع مراجعة  الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شمائل - حمافظــة الداخلية

�س.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 95073431

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي حمود بن �شامل بن �شيف اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة حم�شن بن حمدان اجلابري وحمود بن �شامل اجلابري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن حمود بن �سامل بن �سيف اجلابري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة حم�سن بن حمدان اجلابري 
وحمود بن �سامل اجلابري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل 
الـتجـاري بالرقـم 1096974 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�سفـــي وحــده 
امل�سفــي فـي  ، وعلـى اجلميـع مراجعة  الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركــة  حـــق متثيــل 

كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شمائل - حمافظــة الداخلية

هاتف رقم : 99420504
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن حمود بن �شعيد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خريات خرا�شني للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة خريات خرا�سني  يعلــن حممد بن حمود بن �سعيد اخلرو�سي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1020646 ،
فــي  ال�سركــة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلـق  التي  االأمــور  امل�سفــي فـي كافة  ، وعلـى اجلميـع مراجعة  الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية نزوى - حمافظــة الداخلية

�س.ب : 1106 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92627262

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن نا�شر بن عبداللـه النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بدائع التفوق - ت�شامنية
يعلن علي بن نا�سر بن عبداللـه النعماين اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة بدائع التفوق - ت�سامنية ،
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1069817 ، وفقـا التفـاق ال�سركـاء املــوؤرخ 
2018/1/10م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية نزوى - حمافظــة الداخلية
هاتف رقم : 92166717

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شامل بن �شليم بن �شامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شامل بن �شليم واإخوانه للتجارة - ت�شامنية
يعلــن �سامل بن �سليم بن �سامل العامري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سامل بن �سليم واإخوانه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5045967 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
ال�سركة  باأعمال  التي تتعلـق  االأمــور  امل�سفــي فـي كافة  ، وعلـى اجلميـع مراجعة  الغـــيـــر 

على العنوان االآتـي :
العاقل - والية اإزكي

هاتف رقم : 99235168
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

هالل بن يا�شر بن �شيف املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املنريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت 
يعلــن هالل بن يا�سر بن �سيف املحروقي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة املنريي و�سريكه للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1021543 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
حارة الرحى - والية اإزكي
هاتف رقم : 99330687

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اأحمد بن من�شور بن �شيف ال�شام�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خلفان بن حممد بن نا�شر ال�شام�شي و�شريكه  - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن من�سور بن �سيف ال�سام�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة خلفان بن حممد بن 
نا�سر ال�سام�سي و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1470205 ، وفقــا التفـــاق ال�سركــاء الــموؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل 
ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99594030
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شيف بن نا�شر بن دوي�س العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شخور قلعة العوامر للتجارة واملقاوالت  - تو�شية
يعلن �سيف بن نا�سر بن دوي�س العامري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة �سخور قلعة العوامر 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1151568 ،

ال�سركــة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/26م  الــموؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق  وفقــا 
فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 94488988
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شلطان بن خمي�س بن اأحمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة منارة العاقل للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سلطان بن خمي�س بن اأحمد العامري اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة منارة العاقل للتجارة  -
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5127270 ، وفقا التفاق ال�سركــاء 
الــموؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
العاقل - والية اإزكي

هاتف رقم : 99717926
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اأحمد بن مبارك بن ن�شري اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شاطع للخدمات الفنية ال�شريعة - ت�شامنية
ال�ساطع للخدمات  �سركـة  بت�سفية  اأنـه يقوم  اأحمد بن مبارك بن ن�سري اجلابري  يعلن 
الفنية ال�سريعــة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1005498 ،
ال�سركــة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/22م  الــموؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق  وفقــا 
فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية بدبد - حمافـظة الداخلية

هاتف رقم : 99635877
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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را�شد بن �شيف بن را�شد العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية
 ل�شركة م�شاريع العي�شائي املتميزة وولده للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن را�سد بن �سيف بن را�سد العي�سائي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع العي�سائي املتميزة 
وولــده للتجـارة واملقــاوالت - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
، وعلـى  الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركــة  حـــق متثيــل  وللم�سفـــي وحــده   ،  1086157
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

 والية �شحار - مركز الوالية
هاتف رقم : 92783556

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة را�شد بن �شيف العي�شائي وولده للتجارة - تو�شية
يعلن را�سد بن �سيف بن را�سد العي�سائي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة را�سد بن �سيف العي�سائي 
وولــده للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1060565 ، 
وللم�سفـــــي وحــــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــــة فــي الت�سفيــــة اأمــام الغـــيــــر ، وعلـى اجلميـع 

مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 92783556
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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خليفة بن ح�شن بن اأحمد البلو�شي وعبداللـه بن دروي�س بن مبارك البدواوي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البدواوي والبلو�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلن خليفة بن ح�سن بن اأحمد البلو�سي وعبداللـه بن دروي�س بن مبارك البدواوي اأنـهما  
يقومان بت�سفيــة �سركـــة البــدواوي والبلو�سـي للتجــارة - ت�سامنيـة ، وامل�سجلــة لــدى 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1204214 ، وللم�سفيني وحــدهما حـــق متثيــل ال�سركــة 
فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــيني فـي كافة االأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية �شنا�س - مركز الوالية

هاتف رقم : 99450247
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفـيـان

اأحمد بن �شامل بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع رمال ال�شرقية احلديثة �س.م.م
يعلن اأحمد بن �سامل بن حمد احلارثي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع رمال ال�سرقية 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1057193 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ  2018/1/7م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
 والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�س.ب : 262 ر.ب : 118
هاتف رقم : 95598399

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبدالبا�شط بن عبدال�شمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طيف الدولية لال�شتثمار �س.م.م
الدوليـة  �سركــة طيـف  بت�سفية  اأنـه يقوم  الزدجالــي  يعلــن عبـــدالبا�ســط بن عبــدال�سمــد 
لال�ستثمار �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1021618 ، وللم�سفـــي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 886 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99888277

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة تطوير ال�شحراء احلديثة �س.م.م
يعلــن ماجــد بــن خليفــة بـن عامــر الريامـي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركــة تطويـر ال�سحـراء 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1062148 ، وللم�سفـــي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 643 ر.ب : 130 العذيبة

هاتف رقم : 99849297
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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جمعة بن عبداللـه بن يو�شف البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوطنية للمظالت �س.م.م
يعلــن جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�سي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركــة الوطنية للمظالت 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1159111 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ  2018/3/4م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�س.ب : 676 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96496060

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

نا�شر بن يو�شف بن جمعة ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اليا�س للخدمات الزراعية �س.م.م
يعلن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة اليا�س للخدمات 
الزراعية �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1140597 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ  2018/3/5م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
�س.ب : 234 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99878028

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممد بن زهران بن حممد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رواد الداخلية للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن حممد بن زهران بن حممد املحروقي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة رواد الداخلية للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1113032 ، وللم�سفـــي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 3248 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99041244

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

خالد بن علي بن حممد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رمال م�شرية للتجارة واملقاوالت
اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة رمال م�سرية للتجارة  يعلن خالد بن علي بن حممد اجلنيبي 
واملقاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1679481 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�س.ب : 111 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99898344

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حمد بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الريبال املتحدة - ت�شامنية
يعلن حمد بن حممد بن عبداللـه البلو�سي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة الريبال املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1143106 ، وللم�سفـــي وحــده 
حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 272 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92799889

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

عبداللـه بن �شعيد بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بن عمري الدولية �س.م.م
اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة بن عمري الدولية  يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد الهنائي 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1170467 ، وللم�سفـــي وحــده 
حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 1076 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99117717

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شعيد بن حممد بن عمري الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الرائدة لالأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية �س.م.م
يعلـن �سعيـد بـن حممـد بـن عميـر الهنائـي اأنـــه يقــوم بت�سفية �سركـة الرائـــدة لالأجهــزة 
الكهربائية واالإلكرتونية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1345516 ،
وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 1076 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99419050

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

هيثم بن �شامل بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جوهرة البحار �س.م.م
يعلن هيثم بن �سامل بن علي الوهيبي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة جوهرة البحار �س.م.م ،

وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1013773 ، وفقــا التفاق ال�سركـاء املــوؤرخ  
2018/2/28م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 660 ر.ب : 131
هاتف رقم : 94124545

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حميد بن زايد بن خمي�س الكليبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العذيبة الوطنية للتجارة - ت�شامنية
يعلن حميد بن زايد بن خمي�س الكليبي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة العذيبة الوطنية للتجارة -

ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1632175 ، وفقـا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ  2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 340 ر.ب : 130
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن عبداخلالق بن اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شويحات �س.م.م
 ، اأنـــه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة ال�سويحــات �س.م.م  اإبراهيــم  بــن  يعلـن علي بن عبـداخلالــق 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1628445 ، وفقــا التفــاق ال�سركـاء املوؤرخ  
2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 928 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99350747

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شلوم بن مبارك بن علي اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مظاهر حموت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سلوم بن مبارك بن علي اجلنيبي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة مظاهر حموت للتجارة 
واملقــاوالت - ت�سامنـية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــــم 1029445 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
والية حموت

�س.ب : 141 ر.ب : 618
هاتف رقم : 99244431

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

مالك بن �شعيد بن عامر املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فوار�س ال�شاكبية للتجارة - ت�شامنية
يعلن مالك بن �سعيد بن عامر املحروقي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة فوار�س ال�ساكبية للتجارة -

اأمانــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1057817 ، وفقــا التفــاق  ت�سامنيــة ، وامل�سجلة لـدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـــة اأدم

�س.ب : 63 ر.ب : 618
هاتف رقم : 92112034

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حارب بن �شامل بن �شعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمود للخدمات الفنية - ت�شامنية
يعلن حارب بن �سامل بن �سعيد املحروقي اأنه يقـوم بت�سفية �سركـة ال�سمود للخدمات الفنية -
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1137646 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
واليـــة اأدم

�س.ب : 7 ر.ب : 618
هاتف رقم : 99389233

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

نا�شر بن �شيف بن را�شد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بيا�س الداخلية للتجارة �س.م.م
يعلن نا�سر بن �سيف بن را�سد التوبي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة بيا�س الداخلية للتجارة 
التفــاق  وفقــا   ،  1030818 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �س.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـــة اإزكي

�س.ب : 981 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99439019

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شو�شة للم�شاريع احلديثة - ت�شامنية
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه احلرملي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـة �سو�سة للم�ساريع 
احلديثة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــــم 1090991 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـــة نزوى

هاتف رقم : 99707154
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

هالل بن علي بن حمد العزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الرحابة للتجارة - ت�شامنية
يعلــن هــالل بــن علـي بن حمـد العزوانــي اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركـــة الرحابــة للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــــم 5094046 ، وفقـــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـــة نزوى

هاتف رقم : 99442267
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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فهد بن �شهيل بن فا�شل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بدور املعبيلة �س.م.م
يعلــن فهــد بن �سهيل بن فا�سل العامري اأنـــه يقـــوم بت�سفية �سركـــة بدور املعبيلــة �س.م.م ،
وامل�سجلـة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــــم 1081153 ، وفقــا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/14م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 862 ر.ب : 121
هاتف رقم : 95555674

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن اأحمد بن �شامل احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شرار البناء للمقاوالت - تو�شية
يعلــن علي بن اأحمد بن �سامل احلميدي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة اأ�سرار البناء للمقاوالت -
وفقــا التفــاق   ،  1044709 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، تو�سية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
�س.ب : 26 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99421575
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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منذر بن ماهر بن �شامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شفينة الزرقاء للتجارة �س.م.م
يعلــن منذر بن ماهر بن �سامل العلوي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة ال�سفينة الزرقاء للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1800183 ، وفقا التفــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�س.ب : 265 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99442966

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأنهار الثالثة �س.م.م

يعلــن منذر بن ماهر بن �سامل العلوي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة االأنهار الثالثة �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1020751 ، وفقا التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/8م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 265 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99442966

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممد بن را�شد بن حممد الغماري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوطية للنقل وال�شحن والتجارة - تو�شية
يعلــن حممد بن را�سد بن حممد الغماري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـة الوطية للنقل وال�سحن 
والتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1742795 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
�س.ب : 2225 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99313751

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن خمي�س بن را�شد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمواج �شور املتميزة للتجارة - تو�شية
يعلن علي بن خمي�س بن را�سد العلوي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة اأمواج �سور املتميزة للتجارة -
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1103068 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/12/19م ، وللم�سفي وحده حـــق متثيـل ال�سركــة فــي الت�سفية اأمــام الغـــري ، 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
العيجة - والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 19 ر.ب : 411
هاتف رقم : 94748686

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممود بن اأحمد بن خالد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة قلعة االأمراء للتجارة �س.م.م
يعلــن حممود بن اأحمد بن خالد احلارثي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة قلعة االأمراء للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1036219 ، وللم�سفـــي وحــده 
حـق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 1599 ر.ب : 130
هاتف رقم : 92028909

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإبراهيم بن خلف بن خلفان ال�شريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأطياف النهار للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن خلف بن خلفان ال�سريقي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأطياف النهار للتجارة -
، وفقا التفاق  بالرقـــــم 1148087  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
اخلو�س - والية ال�شيب

�س.ب : 164 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95842505

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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يون�س بن نا�شر بن حمدون الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جمموعة االمتياز احلديثة �س.م.م
يعلـن يون�س بن نا�سر بن حمدون الرحبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة جمموعة االمتياز 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــــم 1255342 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
 والية �شمائل

�س.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 98889144

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن خليفة بن حممد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املحرتفني لال�شت�شارات التقنية واإدارة املباين - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن خليفة بن حممد العامري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة املحرتفني لال�ست�سارات 
التقنية واإدارة املباين - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1102416 ،
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
 والية نزوى

�س.ب : 216 ر.ب : 619
هاتف رقم : 98777734

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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رمي بنت ربيع بن عيد امل�شرفية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طيور ال�شالم املتحدة - ت�شامنية 
اأنــها تقــوم بت�سفيـة �سركـة طيور ال�سالم املتحدة -  تعلن رمي بنت ربيع بن عيد امل�سرفية 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1102641 ، وللم�سفــية وحــدها 
حـق متثيل ال�سركة فــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفــية فـي كافــــة 

االأمــور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم : 99667139

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفيـــة 

عادل بن عمر بن عبدالعزيز ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو علي ال�شنفري للتجارة واخلدمات
يعلـن عادل بن عمر بن عبدالعزيز ال�سنفري اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأبو علي ال�سنفري 
للتجارة واخلدمات ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 2198584 ، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
حمافظة ظفار

�س.ب : 576 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99087779 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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حممد بن علي بن �شعد بيت علي عي�شى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العاملية للتكنولوجيا واخلدمات �س.م.م
يعلـن حممد بن علي بن �سعد بيت علي عي�سى اأنه يقـوم بت�سفية �سركة العاملية للتكنولوجيا 
، وللم�سفي  الـتجاري بالرقـم 1046788  اأمانة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  واخلدمات �س.م.م 
وحده حق متثيــل ال�سركة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�س.ب : 949 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99200000 فاك�س رقم : 23293388

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شلناز للتجارة �س.م.م

يعلـن حممد بن علي بن �سعد بيت علي عي�سى اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سلناز للتجارة �س.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 2191164 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�س.ب : 949 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99200000 فاك�س رقم : 23293388

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عا�شم بن �شامل بن عبدالعزيز العليان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العليان وال�شنفري للتجارة
يعلـن عا�سم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان اأنه يقـوم بت�سفية �سركة العليان وال�سنفري 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 2109093 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، 2018/3/14م  املوؤرخ 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99295594 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأراك الهند�شية �س.م.م

الهند�سية  االأراك  اأنه يقـوم بت�سفية �سركة  العليان  يعلـن عا�سم بن �سامل بن عبدالعزيز 
ال�سركاء  ، وفقا التفاق  بالرقـم 1070043  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلـة لدى   ، �س.م.م 
 ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، 2018/3/14م  املوؤرخ 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99295594 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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عاطف بن علي بن �شالح اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مربط ال�شالم
يعلـن عاطف بن علي بن �سالح اليافعي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة مربط ال�سالم ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1103331 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فــي 
تتعلـق  التي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميـع  وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�س.ب : 40 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99144959 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن عامر بن �شامل عامر جيد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد بن عامر بن �شامل عامر جيد واأوالده للتجارة

يعلـن اأحمد بن عامر بن �سامل عامر جيد اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة اأحمد بن عامر بن �سامل 
عامر جيد واأوالده للتجارة ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 2078562 ، 
املــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي  وفقــا التفــاق ال�سركــاء 
تتعلـق  التي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميـع  وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
احل�شيلة - حمافظة ظفار
�س.ب : 376 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99099222 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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قي�س بن عبداللـه بن علي املطوع
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع ج�شور الباطنة الع�شرية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن قي�س بن عبداللـه بن علي املطوع اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة م�ساريع ج�سور الباطنة 
الع�سرية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1183004 ،

وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 
امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية
�س.ب : 345 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99777906 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن �شيف بن حمد الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة علي بن �شيف بن حمد الرواحي وولده للتجارة - ت�شامنية

اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة علي بن �سيف بن حمد  يعلـن علي بن �سيف بن حمد الرواحي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  وولده  الرواحي 
وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3148548
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية اخلابورة - مركز الوالية
�س.ب : 182 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99356722 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمواج حرمول املميزة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة اأمواج حرمول املميزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1269047 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية لوى - مركز الوالية

�س.ب : 95 ر.ب : 325
هاتف رقم : 92220073 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

طالب بن اإبراهيم بن عبدالرحمن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بدور عمق للتجارة واملقاوالت �س.م.م
�سركة بدور عمق  بت�سفيـة  يقــوم  اأنــه  البلو�سي  اإبراهيم بن عبدالرحمن  بن  يعلـن طالب 
 ، بالرقـم 1121070  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  واملقاوالت �س.م.م  للتجارة 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية
هاتف رقم : 99796839 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اأحمد بن عبداللطيف بن عبداللطيف البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد بن عبداللطيف البلو�شي وولده للتجارة - تو�شية
يعلـن اأحمد بن عبداللطيف بن عبداللطيف البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة اأحمد بن 
عبداللطيف البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري 
 ، الغـــيـــر  اأمــام  ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة  ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل  بالرقـم 8063281 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية الربميي - مركز الوالية

هاتف رقم : 96530770 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

اأحمد بن را�شد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الزمان املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن اأحمد بن را�سد بن علي املعمري اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة الزمان املتحدة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1116856 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية
�س.ب : 1119 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92225933 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 
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خالد بن �شامل بن مانع اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة امليا�س للم�شاريع �س.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن مانع اجلهوري اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركة امليا�س للم�ساريع �س.م.م ،

املــوؤرخ  ال�سركــاء  ، وفقــا التفــاق  بالرقـم 1014076  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى 
2018/2/19م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى 
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�س.ب : 2398 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99527871 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

يون�س بن اإبراهيم بن عبداللـه الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رونق االإبداع للتجارة - ت�شامنية
يعلـن يونــ�س بــن اإبراهيــم بــن عبداللـه الزعابــي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة رونــق االإبــداع 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1047691 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية

�س.ب : 512 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99555393 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شامل بن حممد بن �شيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية
 ل�شركة �شامل بن حممد بن �شيف املقبايل و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سالــم بن حممد بن �سيف املقبــايل اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة �سالــم بن حممــد بــن 
�سيف املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  3311333
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية
�س.ب : 426 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96379998 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

اإبراهيم بن حممد بن ح�شن الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شنع طيبات اخلليج للحلوى العمانية �س.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة م�سنع طيبات  يعلـن اإبراهيم بن حممد بن ح�سن الفزاري 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م  العمانيــة  للحلـوى  اخلليج 
وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  1036237
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية �شحم 
�س.ب : 346 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99425458 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�شلطان بن حمد بن جمعة امل�شعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفزاري وامل�شعودي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سلطان بن حمد بن جمعة امل�سعودي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة الفزاري وامل�سعودي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 3209458 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي 

فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية

�س.ب : 285 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99266228 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــــي على العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن �شامل بن خلفان املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة حممد ويو�شف اأبناء �شامل بن خلفان املعمري للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن خلفان املعمري اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة حممد ويو�سف اأبناء 
الـتجــاري  اأمانـة ال�سجـــل  ، وامل�سجلـــة لـدى  �سامل بن خلفان املعمري للتجارة - ت�سامنية 
 ، اأمــام الغـــيـــر  بالرقـم 3315843 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
والية �شحار - مركز الوالية

�س.ب : 640 ر.ب : 311
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

بدر بن نا�شر بن زايد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شواء البداية الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية 
اأ�سواء البداية الوطنية  اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة  يعلـن بدر بن نا�سر بن زايد الربيعي 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1176288 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية ال�شويق - مركز الوالية

�س.ب : 111 ر.ب : 316
هاتف رقم : 95233867 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي 

عبداللـه بن م�شبح بن �شامل الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية
 ل�شركة م�شاريع اأبو ثامر الرو�شدي للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

يعلـن عبداللـه بن م�سبح بن �سامل الرو�سدي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة م�ساريع اأبو ثامر 
الرو�سدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 
وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ،  1191234
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية
�س.ب : 510 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92435318 
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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اأحمد بن را�شد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة تقا�شيم الباطنة للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن اأحمد بن را�سد بن علي املعمري اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركــة تقا�سيم الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1071724 ، وللم�سفـــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �شحم - مركز الوالية
�س.ب : 1119 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92225933 

بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

علي بن �شعيد بن �شامل الوردي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة هديل اخلليج للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن علـي بن �سعيد بـن �سالـم الوردي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة هديل اخلليج للتجارة -
التفــاق  وفقــا   ،  1033117 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/30م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
والية بهالء 

�س.ب : 858 ر.ب : 612
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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بدر بن حمود بن �سامل الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الو�سام االأزرق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة الو�سام الأزرق للتجارة  يعلـن بدر بن حمود بن �سامل الريامي 
واملقاولت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 5107709 ، وفقــا 
لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/10م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية بهالء 

�ص.ب : 858 ر.ب : 612
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

حمد بن عبداللـه بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات القلعة للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن حمد بن عبداللـه بن حمد العامري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة مرتفعات القلعة 
للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 5113806 ، وفقــا 
لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
قلعة العوامر - والية اإزكي 

هاتف رقم : 97388473
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 خمي�س بن �شليمان الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة التنني االأزرق للتجارة - ت�شامنية 
اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة التنني االأزرق  اأحمد بن خمي�س بن �سليمان الهطايل  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 5138922 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
 والية نزوى 

هاتف رقم : 92930044
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

�شليمان بن �شرور بن �شليمان احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مرتفعات ال�شوليان للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن �سليمان بن �سرور بن �سليمان احلداد اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة مرتفعات ال�سوليان 
للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1012483 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
 والية منح 

هاتف رقم : 99004542
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

-296-
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نا�شر بن �شعيد بن مبارك التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع �شهول جبل احلديد - ت�شامنية 
اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة م�ساريع �سهول جبل  يعلـن نا�سر بن �سعيد بن مبارك التوبي 
احلديد - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1157904 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/10م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر ، وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة االأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
زكيت - والية اإزكي 

هاتف رقم : 99533390
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

نا�شر بن خلفان بن ال�شني العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة قمم ه�شاب الداخلية للتجارة واملقاوالت �س.م.م 
يعلـن نا�سر بن خلفان بن ال�سني العامري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة قمم ه�ساب الداخلية 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1094691 ،

فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/6م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــاق  وفقــا 
تتعلـق  التي  االأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  مراجعة  اجلميـع  وعلـى   ، الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
ال�شياحي - والية اإزكي 

هاتف رقم : 99207934
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  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 االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي
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�سامل بن حمد بن خمي�س ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�س الروي�س للتجارة - تو�سية
يعلـن �سامل بن حمد بن خمي�س ال�ساعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة راأ�س الروي�س للتجارة - 
تو�سيــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 4101065 ، وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 118 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 99355160

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن خ�سيب بن حارب احلرا�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الأيهم احلرا�سي للتجارة �س.م.م

يعلـن حممد بن خ�سيب بن حارب احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو االأيهم احلرا�سي 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1047862 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - وليـة مطرح - حمافـظــة م�سقــط

�س.ب : 721 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99365226

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمفوظ بن �سامل بن حممد املهديل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء املهديل �س.م.م
يعلـن حمفوظ بن �سامل بن حممد املهديل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع اأبناء املهديل 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1672908 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 969 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 96601103
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدالغني بن ملنج بن �سالح البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مروة البلو�سي للتجارة - تو�سية

يعلـن عبدالغني بن ملنج بن �سالح البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو مروة البلو�سي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1072023 ، وفقـا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/19م  املوؤرخ  ال�سركــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 7 ر.ب : 124

هاتـف رقــم : 99349054
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ماجد بن خمي�س بن �سليم الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفراح م�سقط احلديثة �س.م.م
يعلـن ماجد بن خمي�س بن �سليم الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأفراح م�سقط احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1177861 ، وفقــا التــفاق ال�سركـــاء 
املــــوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

وليـة قريـات - حمافـظــة م�سقــط
�س.ب : 134 ر.ب : 120

هاتـف رقــم : 99669188
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن اإبراهيم بن حممد احلمداين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد اإبراهيم احلمداين و�سركاه - ت�سامنية

اإبراهيم  اأحمد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلمداين  حممد  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  يعلـن 
احلمداين و�سركاه - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1535269 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 391 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95099799
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عابد بن العبد بن هوي�سل العطابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سرعة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأ�سرعة للتجارة -  يعلـن عابد بن العبد بن هوي�سل العطابي 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1134370 ، وفقـا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 116 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95425454

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الإطارات �س.م.م
يعلـن عابد بن العبد بن هوي�سل العطابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عامل االإطارات �س.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1667530 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــــاء املــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/28م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 116 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95425454

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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دروي�س بن علي بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سويق الذهبية للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن دروي�س بن علي بن مراد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال ال�سويق الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1001486 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/1/22م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1222 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 92609907

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويق العربية �س.م.م
يعلـن دروي�س بن علي بن مراد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سويق العربية �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1715267 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 1222 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 92609907

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مهند بن حممد بن خليفة الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريكان للتجارة وال�سترياد والت�سدير �س.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سريكان للتجارة  يعلـن مهند بن حممد بن خليفة الرا�سدي 
واال�سترياد والت�سدير �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1363255 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املــوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 406 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 97484444
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خمي�س بن �سالح بن �سامل ال�ساعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهدى املتحدة �س.م.م

الهــــدى  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريـــع  ال�ساعدي  يعلـن خمي�س بن �سالــح بن �سامل 
وللم�سفـي   ،  1710834 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  املتحدة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 253 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 99352834
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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يعقوب بن م�سعود بن �سعيد البو�سعيدي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القاعة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
القاعة  اأ�سواء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البو�سعيدي  �سعيد  بن  يعلـن يعقوب بن م�سعود 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1011577 ، 
وفقا التفــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2017/3/27م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
دار�س - واليـة نزوى 

�س.ب : 521 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99510066

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن علي بن خلفان احلارثي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء علي احلارثي - تو�سية

يعلـن حممد بن علي بن خلفان احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبناء علي احلارثي - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1239961 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 191 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 99068660

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سعيد بن خمي�س بن �سامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساطئ لبيع الهواتف النقالة �س.م.م
يعلـن �سعيد بن خمي�س بن �سامل العلوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�ساطئ لبيع الهواتف 
النقالـة �س.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1778641 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 688 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99004057
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن داود بن حبيب اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليمون مل�ستلزمات اخليل والفرو�سية �س.م.م

مل�ستلزمات  امليمون  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اللواتي  حبيب  بن  داود  بن  اإبراهيم  يعلـن 
اخليل والفرو�سية �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1816713 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
وليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقــط

هاتـف رقــم : 95509169
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سامل بن علي بن خمي�س البادري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزمنة للتجارة واخلدمات �س.م.م
للتجـــارة  االأزمنــة  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنـــه  البــادري  علــي بن خميـ�س  �سالــم بن  يعلـن 
واخلدمات �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1233688 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 226 ر.ب : 118
هاتـف رقــم : 97777242

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن حممد بن ها�سل اجلرواين وولده للتجارة - تو�سية

يعلـن �سامل بن علي بن خمي�س البادري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عبداللـه بن حممد بن 
ها�سل اجلرواين وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1054113 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 44 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 97777242
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن را�سد بن حممد الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل ال�سيب للتجارة �س.م.م
يعلـن عبداللـه بن را�سد بن حممد الندابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأعايل ال�سيب للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1665405 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 704 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 95242926
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
م�سعود بن حممد بن عمري الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلم الذهبي �س.م.م

يعلـن م�سعود بن حممد بن عمري الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة القلم الذهبي �س.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1293001 ، وللم�سفـــي وحـــده حـــق متثيـــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1076 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99377055

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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يو�سف بن �سامل بن �سليمان احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ م�سريب للتجارة �س.م.م
م�سريب  �سموخ  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلارثي  �سليمان  بن  �سامل  بن  يو�سف  يعلـن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1026272 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 31 ر.ب : 419

هاتـف رقــم : 92883395
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن حممد بن علي العجمي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلزام البني للتجارة واخلدمات - ت�سامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة احلزام البني للتجارة  يعلـن اأحمد بن حممد بن علي العجمي 
واخلدمات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1668480 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 2896 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99757615

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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را�سد بن �سعيد بن را�سد الإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الداخلية �س.م.م
الداخلية  مروج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  االإ�سماعيلي  را�سد  بن  �سعيد  بن  را�سد  يعلـن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1650009 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 2291 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99240085

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سعيد بن داود بن رجب البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساب لل�سيانة واخلدمات �س.م.م

يعلـن �سعيد بن داود بن رجب البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساب لل�سيانة واخلدمات 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1230727 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 3323 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99353344

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نبهان بن �سامل بن �سليمان الزرافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر الذهبية �س.م.م
يعلـن نبهان بن �سامل بن �سليمان الزرافـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الدرر الذهبية �س.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1063393  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1341 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 92555952

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدالقادر بن عبداللـه احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألوان ال�سحرية العاملية �س.م.م

يعلـن عبدالقادر بن عبداللـه احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االألوان ال�سحرية العاملية 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1119500 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب

�س.ب : 1677 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99383050

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خلفان بن ربيع بن حممد الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتبة العربية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن خلفان بن ربيع بن حممد الو�ساحـــي اأنـــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة الرتبة العربيـــة 
وفقا   ،  1661841 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلو�س - وليـة ال�سيب 

�س.ب : 1681 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99363592

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ه�سام بن علي بن مهنا الريامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب بوابة الرمال للتجارة واملقاولت - تو�سية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عجائــب بوابــة الرمــال  يعلـن ه�سام بن علي بن مهنا الريامي 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1076227 ، 
وفقا التفـــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حـــق متثيــــل ال�سركـــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة م�سقــط

�س.ب : 276 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 98555150

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هالل بن نا�سر بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربجميات احلديثة �س.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الربجميات احلديثة  يعلـن هالل بن نا�سر بن حمد احلارثي 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1753940 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 255 ر.ب : 100
هاتـف رقــم : 99878769

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سامل بن نا�سر بن حممد ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سامل اأبناء نا�سر ال�سيابي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن نا�سر بن حممد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمود و�سامل اأبناء نا�سر 
ال�سيابي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1350021 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
وليـة بدبد - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99222951
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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طالل بن حمود بن عبداللـه الوهيبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة اخلليج املتحدة �س.م.م
يعلـن طالل بن حمود بن عبداللـه الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة واجهة اخلليج املتحدة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1140127 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - وليــة مطـــرح 
�س.ب : 435 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 99888851
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سيف بن خلف بن �سامل ال�سباحي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنولوجيا الطاقة اخل�سراء �س.م.م

يعلـــن �سيــف بن خـــلف بن �سامل ال�سباحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تكنولوجيــا الطاقـــة 
اخل�سراء �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1208044 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�س.ب : 828 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99345944
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�سر بن جول حممد بن حاجي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وعادل للتجارة - تو�سية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نا�سر وعادل  يعلـن نا�سر بن جول حممد بن حاجي البلو�سي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1565036 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/7م  املوؤرخ  ال�سركاء 
ال�سركــــة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـيــر 

علـــى العنوان االآتـي : 
�س.ب : 46 ر.ب : 613

هاتـف رقــم : 99776096
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمزة بن �سعيد بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي مرتفعات بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حمزة بن �سعيد بن حممد احلجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بوادي مرتفعات بدية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1142921 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 43 ر.ب : 421

هاتـف رقــم : 95200567
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سالح بن �سامل بن خمي�س ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك بحر العرب للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سالح بن �سامل بن خمي�س ال�ساعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأ�سماك بحر العرب 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4076532 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 253 ر.ب : 416

هاتـف رقــم : 99352834
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عزيز بن علي بن حمدان الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سيب املتحدة �س.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زهرة ال�سيب املتحدة  يعلـن عزيز بن علي بن حمدان الغافري 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1468880 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 2896 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 92412265

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �سليمان بن حمود اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزان للتنمية �س.م.م
للتنمية  روزان  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اليحمدي  حمود  بن  �سليمان  بن  حممد  يعلـن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1180061 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 665 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99461123

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
توفيق بن اأحمد بن جواد اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الديرة للتجارة واملقاولت �س.م.م

يعلـن توفيق بن اأحمد بن جواد اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سهول الديرة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1124286 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 127 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99325997
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل احلديثة - تو�سية
تعلـن جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة رواد امل�ستقبل احلديثة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1148072 ، وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 148 ر.ب : 101

هاتـف رقــم : 95116929
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سعيد بن نا�سر بن عبيد ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور خلدمات التنظيف احلديثة �س.م.م

يعلـن �سعيد بن نا�سر بن عبيد ال�سعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة النور خلدمات التنظيف 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1175918 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 343 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92923772
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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يو�سف بن �سامل بن غامن اجلهوري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الدار احلديثة �س.م.م
يعلـن يو�سف بن �سامل بن غامن اجلهوري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإعمار الدار احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1060221 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء 
املـــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 وليـة العامرات - حمافـظــة م�سقــط
�س.ب : 726 ر.ب : 119

هاتـف رقــم : 99442313
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوطية املتحدة �س.م.م

يعلـن �سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع الوطية املتحدة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1076137 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

الغربة اجلنوبية - وليـة بو�سر 
�س.ب : 13 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99330774
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن جمعة بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأذواق قريات للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـن حممد بن جمعة بن حممد الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأذواق قريات للتجارة 
وفقا   ،  1162719 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 120 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92900739
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن �صامل بن حمد ال�صليمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احلجري وال�صليمي للتجارة - ت�صامنية

م�ساريع احلجري  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سليمي  بن حمد  �سامل  بن  يعلـن عبداللـه 
وال�سليمي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1109556 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املنرتب - واليـة بدية 

�ص.ب : 229 ر.ب : 400
هاتـف رقــم : 95727466

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن �صامل بن �صيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مهي للتجارة �ص.م.م
يعلـن بــدر بن �سامل بن �سيف املعويل اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة مهـــي للتجـــارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــــم 1431480 ، وللم�سفــي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - واليـة مطرح

�ص.ب : 420 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 99229912

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عي�صى بن �صيف بن عامر اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عي�صى وحممد اجلابري للتجارة �ص.م.م

يعلـن عي�سى بن �سيف بن عامر اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عي�سى وحممد اجلابري 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1771892 ، وللم�سفـــي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 435 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99362521
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صعيد بن را�صد بن حميد ال�صام�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد وحممد وعبدالـله اأبناء را�صد العي�صائي للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �سعيد بن را�سد بن حميد ال�سام�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سعيد وحممد وعبدالـله 
اأبناء را�سد العي�سائي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
8020507 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 2441 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99322223

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�صر بن علي بن عبداللـه الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ص احليل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن نا�سر بن علي بن عبداللـه الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سم�ش احليل للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1082999 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 3419 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99254433

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن حم�صن بن ح�صن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمالت ال�صرق - ت�صامنية
 - ال�سرق  �سركـــة حمالت  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اللواتي  ح�سن  بن  حم�سن  بن  حممد  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1006835 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - واليـة مطرح
�ص.ب : 525 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 99351981
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ح�صن بن حممد بن ف�صل الـله تبوك

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تبارك العربية للتجارة 

العربية  تبارك  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  تبوك  الـله  ف�سل  بن  حممد  بن  ح�سن  يعلـن 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1198359 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

ري�صوت - واليـة �صاللة
�ص.ب : 20 ر.ب : 212

هاتـف رقــم : 99481600
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن علي بن اأحمد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التبارك للتجارة
 ، للتجارة  التبارك  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سنفري  اأحمد  بن  علي  بن  اأحمد  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  2019450 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2017/12/24م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

القوف - واليـة �صاللة
هاتـف رقــم : 99310777

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن �صهيل بن م�صلم جعبوب 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواهد ظفار للتجارة واملقاوالت 

للتجارة  �سواهد ظفار  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  �سهيل بن م�سلم جعبوب  يعلـن علي بن 
واملقاوالت ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075381 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفار
�ص.ب : 1338 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99494885

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن خالد بن حممد الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياف املتحدة للتجارة 
يعلـن حممد بن خالد بن حممد الروا�ش اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سياف املتحدة للتجارة ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـم 2195712 ، وفقا التفـــاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/20م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
هاتـف رقــم : 92717771

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
م�صلم بن علي بن م�صلم ربعات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الوبر للنقل والتجارة واملقاوالت

يعلـن م�سلــم بن عـلي بن م�سلــم ربعـــات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريــــع الوبـــر للنقـــل 
وفقا   ،  2059371 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، واملقاوالت  والتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99829599
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عامر بن �سعيد بن �سامل حيطل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريناد احلديثة للتجارة 
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ريناد احلديثة  يعلـن عامر بن �سعيد بن �سامل حيطل العمري 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1221089 ، 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 : 
حمافـظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99675656
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن عبداللـه بن عو�ض النجار 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية للتعمري �ض.م.م

يعلـــن اأحمــد بن عبداللـه بن عــو�ض النجــار اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة الع�سريــة للتعميـر 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2108577 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفــار
هاتـف رقــم : 98030888

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن حماد بن �صهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواحي ال�صرقية 
 ، ال�سرقية  �سركـــة �سواحي  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  �سهيل  بن  اأحمد بن حماد  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1231703 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/25م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�صمال عوقد - �صارع اللبان - �صكة رقم : 22 - مبنى رقم : 28
�ص.ب : 424 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 92499555
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن حممد بن علي احلداد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القادة للنقل واملقاوالت 

يعلـن اأحمد بن حممد بن علي احلداد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة القادة للنقل واملقاوالت ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1027333  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافـظــة ظفــــار

هاتـف رقــم : 99878887
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن اأحمد بن حممد عيدرو�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة �صحلنوت ال�صاملة للتجارة
�سحلنوت  منارة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  عيدرو�ش  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلـن 
ال�ساملة للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1164241 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار

�ص.ب : 1650 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 92333900

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن �صهيل بن بخيت عمو�ص املهري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء ذهبون للتجارة

ذهبون  �سركـــة �سياء  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املهري  بن بخيت عمو�ش  �سهيل  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1045192 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
هاتـف رقــم : 92036336

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حفيظ بن �صامل بن اأحمد احلداد 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب جند للتجارة 
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوب جند للتجارة ،  يعلـن حفيظ بن �سامل بن اأحمد احلداد 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2204410 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/12م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
�ص.ب : 184 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 23293163
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رذاذ االأحقاف للتجارة 
يعلـن حفيظ بن �سامل بن اأحمد احلداد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رذاذ االأحقاف للتجارة ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1206754 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/12م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
�ص.ب : 184 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 23293163
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �صعيد بن �صامل الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثمار اخلري للتجارة 
 ، للتجارة  �سركـــة ثمار اخلري  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الروا�ش  �سامل  �سعيد بن  يعلـن حممد بن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  2125358 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/25م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�صاللة اجلديدة - �صارع النجاح - �صكة رقم : 6 - مبنى رقم : 8
�ص.ب : 671 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99678427
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
م�صلم بن اأحمد بن �صعيد تبوك

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صلم اأحمد �صعيد تبوك للتجارة واملقاوالت

يعلـن م�سلم بن اأحمد بن �سعيد تبوك اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سلم اأحمد �سعيد تبوك 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1005152 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة مرباط - حمافـظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99282292
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن �صليمان بن �صيف الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فلج بني ربيعة للتجارة 
ربيعة  بني  فلج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الربيعي  �سيف  بن  �سليمان  بن  عبداللـه  يعلـن 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1032284 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 92444411
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صامل بن علي بن م�صلم املهري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل و�صامل للتجارة واملقاوالت

يعلـن �سالــم بن علــي بــن م�سلـــم املهري اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة �سامل و�سالــم للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2174413 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99578933
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن عيدرو�ص بن عمر باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اال�صتثمار التجاري �ص.م.م
اال�ستثمار  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  باعمر  عمر  بن  عيدرو�ش  بن  اأحمد  يعلـن 
التجاري �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2082128 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 99349429
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عيدرو�ص و�صركاه
 ، و�سركاه  عيدرو�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  باعمر  بن عمر  عيدرو�ش  بن  اأحمد  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  2004895 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/4م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
�ص.ب : 18027 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99497730

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

امل�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �صامل بن اأحمد اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل بن اأحمد بن حممد اإبراهيم واأوالده للتجارة
يعلـن حممد بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سامل بن اأحمد بن 
 ، الـتجـاري بالرقـم 2077345  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  اإبراهيم واأوالده للتجارة  حممد 
وللم�سفـي وحده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99493228

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
منى بنت عبدالـله بن �صعود احلارثية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار الوفاء العاملية للتجارة

تعلـن منى بنت عبدالـله بن �سعود احلارثية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة دار الوفاء العاملية 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1280922 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـية وحدها حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/21م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار

هاتـف رقــم : 95518155
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�صفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صعيد بن عو�ص بن �صعيد الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج االأملا�ص للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن �سعيد بن عو�ش بن �سعيد الروا�ش اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مروج االأملا�ش للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2221748 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/8م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار

�ص.ب : 2622 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99294877

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن �صليمان بن اأحمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنتجات ال�صينية
 ، اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املنتجات ال�سينية  اأحمد الغافري  يعلـن حممد بن �سليمان بن 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 2190362  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�صاللة اجلديدة - حمافـظــة ظفــار

�ص.ب : 1445  ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99289021 فاك�ص رقم : 23291510

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن �صعيد بن حممد الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املواقف التجارية
 ، التجارية  املواقف  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الروا�ش  حممد  بن  �سعيد  بن  اأحمد  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  2073986 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/4م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفــار
هاتـف رقــم : 99490460

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

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
فرج بن عبداللـه بن عو�ص احلب�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوازم ال�صالمة

 ، ال�سالمـــة  لـــوازم  �سركـــة  يقـوم بت�سفـية  اأنـــه  يعلـن فرج بن عبداللـه بن عو�ش احلب�سي 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1082349 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99483274
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-334-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

حممد بن �سعيد بن �سامل اجلحفلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمريا العربية للتجارة واملقاوالت 
العربية  اجلمريا  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اجلحفلي  �سامل  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1115102 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 807 ر.ب : 217

هاتـف رقــم : 98885892
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداملجيد بن مربوك بن داود الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداملجيد مربوك الزدجايل واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلـن عبداملجيد بن مربوك بن داود الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عبداملجيد مربوك 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  للتجـــارة - تو�سيـــة  واأوالده  الزدجالـــي 
1621556 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 81 ر.ب : 113

هاتـف رقــم : 99132855
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإ�سماعيل بن خليفة بن خمي�س احلجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرونق املتحدة - ت�سامنية
يعلـن اإ�سماعيل بن خليفة بن خمي�س احلجي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرونق املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5149886 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية
�س.ب : 46 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 92775597
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأنور بن حممد بن �سليمان اخل�سيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الزبار للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأنور بن حممد بن �سليمان اخل�سيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمال الزبار للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1057118 ، وفقـــا التفـــاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيل  املوؤرخ 2018/3/12م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة اأدم - حمافـظــة الداخلية

�س.ب : 76 ر.ب : 618
هاتـف رقــم : 92362728

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن علي بن حممد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جارن املتحدة العامة �ش.م.م
العامة  املتحدة  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جارن  يعلـن خالد بن علي بن حممد اجلنيبي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1077340 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 111 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99898344

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن حم�شن بن ح�شن اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد حم�شن واإخوانه �ش.م.م

يعلـن حممد بن حم�سن بن ح�سن اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد حم�سن واإخوانه 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1131109 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - واليــة مطـــرح 
�ش.ب : 525 ر.ب : 100 م�شقط

هاتـف رقــم : 99351981
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هالل بن حممد بن حمد ال�شناوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمال الذهبية لل�شياحة �ش.م.م
يعلـن هالل بن حممد بن حمد ال�سناوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرمال الذهبية لل�سياحة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1601440 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 293 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 99386966

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شعيد بن فايل بن را�شد ال�شتمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريق جعالن للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سعيد بن فايل بن را�سد ال�ستمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بريق جعالن للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1054008  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99764616

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن عبداللـه بن علي ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر جدة للتجارة - تو�شية
يعلـن علي بن عبداللـه بن علي ال�ساعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مناظر جدة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1162679 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99552259

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي 

يعقوب بن ال�شون بن �شعيد الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء الهدابي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبناء الهدابي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1712810 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 1676 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99331488

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ماهر بن �شعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرطبات احليل �ش.م.م
يعلـن ماهر بن �سعيد العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرطبات احليل �ش.م.م ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1621246  ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/15م ، 
وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 655 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99436078
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن حممد بن داود الزدجايل 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بوادر اخلري �ش.م.م

يعلـن خالد بن حممد بن داود الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع بوادر اخلري 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1053839 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 38 ر.ب : 123
هاتـف رقــم : 99335823

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هيثم بن �شامل بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامرات الدولية �ش.م.م
يعلـن هيثم بن �سامل بن علي الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العامرات الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1042555 ، وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 660 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 94124545

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مبارك بن هديب بن �شحي ال�شلطي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيوي للتجارة �ش.م.م

يعلــن مبــارك بن هديــب بن �سحــي ال�سلطـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طيــوي للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1675494 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة العامرات - حمافـظــة م�شقط
�ش.ب : 3981 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 94433456

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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زبري بن �شعيد بن ها�شل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمبز وحمالت زبري الوطنية - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خمبز وحمالت زبري  يعلـن زبري بن �سعيد بن ها�سل العامري 
الوطنيـــة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1130264 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 676 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99750990
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شديق زكريا عبداللـه

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شنفري واملر�شاة �ش.م.م

 ، واملر�ســـاة �ش.م.م  ال�سنفـــري  �سركـــــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـــه  زكريــا عبــداللـه  يعلـن �سديـق 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1319744 ، وفقا لقرار املحكمة االبتدائية 
املوؤرخ 2018/3/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

احلي التجاري - بناية بن حم - الطابق الثاين - �شقة رقم : 21
�ش.ب : 1828 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 24707035 - 98161105 فاك�ش رقم : 24707045 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن ح�شن بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شويحرة املتحدة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن ح�سن بن عبداللـه الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج ال�سويحرة 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1163570 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحار  - مركز الوالية

�ش.ب : 227 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99606113

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
وليد بن فهد بن �شامل الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموع �شحم الذهبية - ت�شامنية

يعلـن وليد بن فهد بن �سامل الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سموع �سحم الذهبية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1165728  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحم  - مركز الوالية

�ش.ب : 30 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 96496000

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خمي�ش بن مرزوق بن �شالح املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة بات للتجارة - ت�شامنية
يعلـن خمي�ش بن مرزوق بن �سالح املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مدينة بات للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 7056494  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة عربي - مركــز الواليــة

�ش.ب : 206 ر.ب : 515
هاتـف رقــم : 99619196

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدالـله بن اأحمد بن عبداللـه العويني 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شعد املا�شي �ش.م.م

يعلـن عبدالـله بن اأحمد بن عبداللـه العويني اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة امل�سعـــد املا�ســـي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1052208 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 100 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99379385
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-344-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

ماجد بن �شامل بن خلفان النظريي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ماجد النظريي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ماجـــد النظريي  بــن �سالــم بن خلفــان النظيــري  يعلـن ماجــد 
  ، اأمانـة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـم 1103632  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - مركــز الواليــة

�ش.ب : 462 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 96180205

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداملجيد بن علي بن خادوم القرطوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما حفيت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن عبداملجيـــد بن علـــي بن خـــادوم القرطوبــي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــــة �سمـــا حفـــيت 
للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1064070 ، 
وللم�سفــي وحـــده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمـــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــم - حمافـظـة �شمال الباطنة

�ش.ب : 509 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99061434

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هالل بن �شامل بن �شعيد املعمري\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكر�شي االأملا�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة الكر�ســي االأملا�ســـي  يعلـن هــالل بن �سالـــم بن �سعيــد املعمــري 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1141438 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيل ال�سركـــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــم - مركــز الواليــة

هاتـف رقــم : 99899888
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شعيد بن حممد بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز الربميي للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة كنـــوز الربميـــي  يعلـن �سعيد بن حممــد بن عبداللـه البلو�ســي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8062528 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�شـــالن - واليـة �شحـــار

�ش.ب :600  ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 95222166

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حارب بن اإ�شماعيل بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حارب بن اإ�شماعيل بن حممد البلو�شي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حارب بن اإ�سماعيل بن حممد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حارب بن اإ�سماعيل بن 
حممـــد البلو�ســـي و�سركـــاه للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 3307948 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�شـــالن - واليـة �شحـــار
�ش.ب : 428 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 95127885
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
في�شل بن خ�شيب بن حميد ال�شبلي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة عوتب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن في�سل بن خ�سيب بن حميد ال�سبلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة واحة عوتب للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1032880 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب :  859 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99388548

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن �شعيد بن �شامل اخلوالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيان العربية �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن �سامل اخلوالدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البيان العربية �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1671332  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة مطرح - مركــز الواليــة

�ش.ب : 254 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99366676

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة امللتقى للتجارة - تو�شية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة واحة امللتقى للتجارة -  يعلـن خالد بن �سعيد بن �سامل اخلوالدي 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3205134 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة اخلابورة - مركــز الواليــة

�ش.ب : 336 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92644426

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

امل�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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عا�شم بن عبدالنور بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عا�سم بن عبدالنــور بــن حممــد الفار�ســـي اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ســروح جمــان 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـم 1018661 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
جميــ�ش - واليـة �شحــار

�ش.ب : 1010 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99233399

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع �شحار ال�شاملة للتجارة - تو�شية
يعلـن عا�سم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـــية �سركـــة طالئــع �سحــار 
ال�ساملة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1203795 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
جميــ�ش - واليـة �شحــار

�ش.ب : 1010 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99233399

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال �شحار ال�شاملة للتجارة - تو�شية

�سمــال �سحـار  �سركـــة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  بن عبدالنور بن حممد  يعلـن عا�سم 
ال�ساملة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقــم 1228103 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
جميــ�ش - واليـة �شحــار

�ش.ب : 1010 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99233399

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمي�ش لتقنية املعلومات  �ش.م.م
يعلـن عا�سم بن عبــدالنــور بن حممد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة جميـــ�ش لتقنيـــة 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقــم 1031334 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
جميــ�ش - واليـة �شحــار

�ش.ب : 1010 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99233399

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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 حممد بن عبداللـه بن �شعيد املرزوقي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرزوقي والزدجايل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن �سعيد املرزوقي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املرزوقي والزدجايل 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1053618 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــم  - مركــز الواليــة

�ش.ب : 49 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99203733

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدالعزيز بن را�شد بن طناف اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدروازة امللكية - ت�شامنية

يعلـن عبدالعزيز بن را�سد بن طناف اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الدروازة امللكية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1168087  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 128 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 95977465

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإبراهيم بن �شيف بن �شليمان العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة هالل بن �شليمان بن �شعيد ال�شمي�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن �سيف بن �سليمان العي�سائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة هالل بن �سليمان بن 
�سعيـــد ال�سمي�ســي و�سريكـه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل 
الـتجـاري بالرقـم 1123081 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة لــوى - مركــز الواليــة
هاتـف رقــم : 96443554

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يون�ش بن اأحمد بن حممد العمراين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأركان �شحار الوطنية �ش.م.م

يعلـن يون�ش بن اأحمد بن حممد العمراين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع اأركان �سحار 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1110148  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  الوطنية �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

هاتـف رقــم : 99227785
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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منت�شر بن عبداللطيف بن عبدالنبي الزدجايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلوري الدولية للم�شاريع الذهبية - تو�شية
يعلـن منت�سر بن عبداللطيف بن عبدالنبي الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اجلوري 
الدوليــة للم�ساريــع الذهبيـــة - تو�سيـــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1129332 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة لــوى - مركــز الواليــة

�ش.ب : 323 ر.ب : 115
هاتـف رقــم : 95855244

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شامل بن خلفان بن �شامل الفار�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة للنقل واخلدمات �ش.م.م

يعلـن �سامل بن خلفان بن �سامل الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املنارة للنقل واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1222806 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 663 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99326974

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �شيف احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات الغيل للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلـن حممــد بـــن �سيـــف احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة مرتفعـــات الغيـــل للتجــــارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3192245 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 601 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 91227292

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن خمي�ش بن را�شد الهندا�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد اجلزيرة املميزة للتجارة - تو�شية

يعلـن حممــد بن خميــ�ش بن را�ســد الهندا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــــة روافـــد اجلزيــــرة 
املميــزة للتجــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1203685 ، 
وللم�سفـي وحـــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة اخلـابورة - مركــز الواليــة

�ش.ب : 609 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 95877827

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مر�شد بن عبداللـه بن حممد املر�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة املا�شية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مر�سد بن عبداللـه بن حممـــد املر�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املدينـــة املا�سيــــة 
 ،  1018975 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 335 ر.ب : 331
هاتـف رقــم : 92339088

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هيثم بن علي بن عبا�ش العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع واحة املغرب احلديثة �ش.م.م

يعلـن هيثم بن علي بن عبا�ش العجمي اأنــــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريــع واحـــة املغـــرب 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1125533  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  احلديثة �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 230 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 99649600

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شلطان بن عامر بن �شعيد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط القارات للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سلطان بن عامر بن �سعيد الرو�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خط القارات للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1092659  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 363 ر.ب : 321
هاتـف رقــم : 92927611

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�شر بن �شعيد بن عبداللـه اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دانة ال�شحراء للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن نا�ســر بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــــري اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة دانـــة ال�سحـــراء 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8057907 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة الربميــي - مركــز الواليــة

�ش.ب : 23 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99236130

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فار�ش بن اأحمد بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قالئد الدرر للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قالئد الدرر للتجارة -  يعلـن فار�ش بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1007209  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شحــار - مركــز الواليــة

�ش.ب : 27 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 95409090

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن عبداملح�شن بن عبدالرحمن ال�شيزاوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة خالد اجلابري وعبدالـله ال�شيزاوي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�سيزاوي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خالد 
اجلابري وعبدالـله ال�سيزاوي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل 
الـتجـاري بالرقـم 1050720 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �شحــار - مركــز الواليــة
�ش.ب : 228 ر.ب : 322

هاتـف رقــم : 99337073
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �سعيد بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جبال قرن الكب�ش - ت�سامنية
اأنــــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــــة جبال قرن الكب�ش -  يعلن حممد بن �شعيد بن حممد املعمري 
ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١١٧٣٣١ ، وفقا التـــفاق ال�شركـــــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/٥م ، وللم�شفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٢٣٧ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٩٢٤٢٩٤٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

في�سل بن فهد بن علي ال�سيباين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة اأبو في�سل ال�سيباين للتجارة - تو�سية
ال�شيباين  في�شل  اأبو  �شركـــة  بت�شفـية  يقـوم  اأنـه  ال�شيباين  علي  بن  فهد  بن  في�شل  يعلـن 
للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقـم ١020٧٦٩ ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�شفـية  فـي  ال�شركة  ، وللم�شفـي وحــــده حق متثيــل  املوؤرخ 20١8/٣/١٩م  ال�شركاء 
ال�شركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفـي  ، وعلـــى اجلميــــع مراجعـــــة  الغـري 

على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٩٩ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٢٣٤٤١٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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خمي�ش بن عو�ش بن را�سد العلوي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة براري ينقل للتجارة �ش.م.م
يعلـن خمي�ش بن عو�ش بن را�شد العلوي اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة براري ينقل للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقـم ١0٦١٤٤٤ ، وفقا التفاق ال�شركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�شفـية  فـي  ال�شركة  وللم�شفـي وحـده حق متثيــل   ، املوؤرخ 20١٧/١2/١2م 
على  ال�شركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفـي  مراجعـــــة  اجلميــــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي : 
حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٣٤٣ ر.ب : ٥٠٠ 
هاتف رقم : ٩٢٦٢٢١٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفـي

هالل بن حممد بن هالل احلر�سو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مراحب هيماء للتجارة - ت�سامنية
هيماء  مراحب  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  احلر�شو�شي  هالل  بن  حممد  بن  هالل  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٤٣٤٣١ ، وللم�شفي 
وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٥٤ ر.ب : ٧١١

هاتف رقم : ٩٩٢٣٥٩٥٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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خمي�ش بن حممد بن �سعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روابي معول للتجارة - ت�سامنية
يعلن خمي�ش بن حممد بن �شعيد الهنائي اأنــــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة روابي معول للتجارة - 
ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٧0٤0٥ ، وفقا التـفاق ال�شركــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/١٩م ، وللم�شفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٦٤٥ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٦٠٨٠٦٤٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن عبداللـه بن حمد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة �سعيد بن عبداللـه بن حمد امل�سلحي و�سريكه للتجارة

يعلن �شعيد بن عبداللـه بن حمد امل�شلحي اأنــــــه يقـــوم بت�شفيــــة �شركة �شعيد بن عبداللـه بن 
حمد امل�شلحي و�شريكه للتجارة ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٧0٣٤02٤ ، 
وفقـــا التـفاق ال�شركــــاء املـــــــوؤرخ 20١8/٣/20م ، وللم�شفـــي وحــــده حــــــق متثيـــــــــل ال�شركـــــة 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : ٩٩٣٨٩٢٥٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عائ�سة بنت حممد بن �سعيد الزعابية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جنوم عربي الذهبية �ش.م.م
عربي  جنوم  �شركـــة  بت�شفيــــــة  تقـــوم  اأنــها  الزعابية  �شعيد  بن  حممد  بنت  عائ�شة  تعلن 
وفقـــا   ،  ٧0٦2١١٧ بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  الذهبية 
فـــــي  ال�شركـة  متثيل  حــق  وحدها  وللم�شفية   ، 20١8/٣/١٥م  املـــــوؤرخ  ال�شركــــاء  التـــفاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفية  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٩٧٥ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٩٨٧٧٢٥٨ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــية

�سعيد بن حممد بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العربي واحلب�سي �ش.م.م
واحلب�شي  العربي  �شركـــة  بت�شفيــــــة  يقـــوم  اأنــــــه  العربي  علي  بن  حممد  بن  �شعيد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ٧0٦٦20١ ، وفقا التـفاق ال�شركــــاء 
املـــــوؤرخ 20١8/٣/١٩م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٦٩٥ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٩٢٠٤٠٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

-361-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

خالد بن �سامل بن نا�سر الغريبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة عربي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن خالد بن �شامل بن نا�شر الغريبي اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركـــة ه�شبة عربي للتجارة - 
ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقـم ٧0٦٤٤٩٧ ، وفقا التفاق ال�شركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�شفـية  فـي  ال�شركة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�شفـي   ، 20١8/٣/١٣م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�شفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٢٩٢ ر.ب : ٥١٥ 
هاتف رقم : ٩٥٣٨٢١٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفـي

خليفة بن علي بن هوي�سل الدرعي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ينابيع تنعم للتجارة �ش.م.م   
للتجارة  تنعم  ينابيع  �شركــة  بت�شفية  يقوم  اأنه  الدرعي  بن هوي�شل  بن علي  يعلن خليفة 
�ش.م.م ، وامل�شجلـــــة لـــدى اأمانــــــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقم ٧0٧02١٧ ، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــــام  الت�شفيــــة  فـــي  ال�شركــــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�شــفــــي   ، 20١٧/١2/2٥م  املوؤرخ 
ال�شركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  وعلـــــى اجلميع مراجعــة   ، الغــــيــر 

على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٦٥ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٢٢٢٢٤٥٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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خالد بن هالل بن علي اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الكنادر التجارية - ت�سامنية
 - التجارية  الكنادر  �شركـــة  بت�شفيــــــة  يقـــوم  اأنــــــه  اليعقوبي  يعلن خالد بن هالل بن علي 
ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ٧0٥٦0٦0 ، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 20١8/2/١0م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : ٣٤ ر.ب : ٥١١ 
هاتف رقم : ٩٩٤٣٢٢٢٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

معت�سم بن �سيف بن اأحمد الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرياف ال�سليف للتجارة - ت�سامنية 
ال�شليف  اأرياف  �شركـــة  بت�شفيــــــة  يقـــوم  اأنــــــه  الهنائي  اأحمد  بن  �شيف  بن  معت�شم  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية  ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٤0٧١٧ ، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 20١8/٣/20م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : ٩٢٢٥٢٥٢٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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جميد بن بخيت بن �سامل اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روح اجلازر للتجارة - تو�سية
يعلن جميد بن بخيت بن �شامل اجلنيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركـــة روح اجلازر للتجارة - 
تو�شية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١٩0282 ، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 20١8/٣/١٣م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : ٢٠ ر.ب : ٧١١

هاتف رقم : ٩٢٩٠٦٦٠١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن عبداللـه بن حميد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روابي الدقم ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حميد اجلنيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة روابي الدقم ال�شاملة 
للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١٣8٣٣١ ، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 20١8/٣/١8م ، وللم�شفي وحده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٢٠ ر.ب : ٧١٢

هاتف رقم : ٩٨٩٨١٨٠٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�سديري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�سديري و�سريكه - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن �شامل ال�شديري اأنه يقوم بت�شفية �شركـــة عبداللـه بن حممد 
بن �شامل ال�شديري و�شريكه - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 
متثيــــل  حــق  وحده  وللم�شفــي   ، 20١8/٣/١٤م  املــــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفاق  وفقــا   ،  ١0٥٤٧8٧
االأمور  امل�شفي فـي كافة  ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة  الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركـة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : ٩٩٨٩١٠٢٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ب�سائر ينقل للتجارة - ت�سامنية 

يعلن عبداللـه بن حممد بن �شامل ال�شديري اأنـه يقوم بت�شفية �شركة ب�شائر ينقل للتجارة - 
ت�شامنية  ، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ٧0٦٧٧٤٧ ، وفقا التـفاق ال�شركــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/١٤م ، وللم�شفي وحده حــــــق متثيـــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : ٩٩٨٩١٠٢٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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ثويني بن �سعيد بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الدقم لالإن�ساء واالإعمار
لالإن�شاء  الدقم  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اجلنيبي  حمــــد  بن  �شعيـــد  بن  ثويني  يعلــن 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١0٥٥٧٣٣ بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، واالإعمار 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/2٧م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٢٠ ر.ب : ٧١١

هاتف رقم : ٩٢٨٤٤٤٤٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سالح بن جمعة بن هدوب البلو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة غرب امللدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
للتجارة  امللدة  غرب  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  البلو�شي  بن هدوب  بن جمعة  يعلن �شالح 
، وفقـــا  الـتجــــاري بالرقم ١0٦٩٤٧١  اأمانــة ال�شجل  لــــدى  ، وامل�شجلـــة  واملقاوالت - تو�شية 
فـــــي  ال�شركـة  متثيــــل  حــق  وحده  وللم�شفي   ، 20١8/2/2٦م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٨ ر.ب : ٣٠٤
هاتف رقم : ٩٩٤٣٢٩٥٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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را�سد بن عبداللـه بن حممد العدواين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة
 ل�سركـة را�سد بن عبداللـه بن حممد العدواين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن را�شد بن عبداللـه بن حممد العدواين اأنــه يقـــوم بت�شفية �شركة را�شد بن عبداللـه بن 
حممد العدواين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري 
بالرقم ٣١٤٧٧20 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/22م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق 
متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : ٩٧٧٠٧٧٢٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

مو�سى بن  �سليمان بن خمي�ش الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رياحني ال�سويرج للتجارة - ت�سامنية
يعلن مو�شى بن �شليمان بن خمي�ش الهنائي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة رياحني ال�شويرج 
للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١00٤٦0 ، وفقـــا 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/٧م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٢٥٣٥٦٣٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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بدر بن حمود بن �سامل اله�سامي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبراج احل�سارة للتجارة - ت�سامنية
اأبراج احل�شارة للتجارة -  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة  يعلن بدر بن حمود بن �شامل اله�شامي 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١0٧٣2٥٤ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/2٧م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
وادي بني رواحة - والية �سمائل 

هاتف رقم : ٩٤٧٤١١٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن �سامل بن حمد ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع بيت االأحالم الوطنية �ش.م.م
يعلن حممد بن �شامل بن حمد ال�شق�شي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شاريع بيت االأحالم 
وفقـــا   ،  ١١22٥2٦ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  الوطنية 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١٧/١2/2٤م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٦٧ ر.ب : ٦١٢
هاتف رقم : ٩٩٠٤٩٦٢٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن �سليمان بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املتحدة للقرطا�سية والتوريدات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �شليمان بن حممد ال�شكيلي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املتحدة للقرطا�شية 
، وفقـــا  الـتجــــاري بالرقم ١0١٧٩8٩  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  ، وامل�شجلـــة  والتوريدات �ش.م.م 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/٦م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٩٤٨ ر.ب : ٦١١
هاتف رقم : ٩٩٤٧٠٤٣٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممود بن حمد بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة كنوز نزوى للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممود بن حمد بن عامر الريامي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة كنوز نزوى للتجارة - 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجــــاري بالرقم ١02٣٩٥٥  اأمانــــة ال�شجل  لــــدى  ، وامل�شجلــــــة  ت�شامنيــة 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/٤م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٣١٥٠٩٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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مبارك بن �سيف بن حمود الربيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة �سعيد بن نا�سر ال�ساملي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مبارك بن �شيف بن حمود الربيدي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شعيد بن نا�شر ال�شاملي 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ٥0٤8٧88 ، 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/2٦م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٤٠٦ ر.ب : ٦١١
هاتف رقم : ٩٩٣٢٢٩٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

علي بن نا�سر بن عبداللـه احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مدينة البحار للتجارة - تو�سية
يعلن علي بن نا�شر بن عبداللـه احلرا�شي اأنه يقوم بت�شفية �شركة مدينة البحار للتجارة - 
تو�شيــــة ، وامل�شجلــــــــة لــــدى اأمانـــــــة ال�شجــــل الـتجـــــاري بالرقــم ٥١٣٤١٤٥ ، وفقــــــا التفـــــــاق 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١٧/١١/2٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٢٤٠٠٤٤٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن �سيف بن حمد الوادي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سهب للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �شيف بن حمد الوادي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة ال�شهب للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١٧20٩02 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/١٩م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٨٧٦٨٨٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن اأحمد بن حممد عيدرو�ش
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة منارة ال�سعادة املتحدة للتجارة
يعلن حممد بن اأحمد بن حممد عيدرو�ش اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة منارة ال�شعادة املتحدة 
للتجارة ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١٥٦٦88 ، وللم�شفـــي وحـــده 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة  - حمافظة ظفار

�ش.ب : ١٦٥٠ ر.ب : ٢١١
هاتف رقم : ٩٢٣٣٣٩٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن �سليمان بن �سيف الربيعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سباب الفجر للتجارة
يعلن عبداللـه بن �شليمان بن �شيف الربيعي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شباب الفجر للتجارة ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٤٣٧٩٩ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
20١8/٣/٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : ٩٥٩٤٤٤١١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

بخيت بن اأحمد بن بخيت اجلحفلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اآفاق ظفار للتجارة واملقاوالت 
اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اآفاق ظفار للتجارة  يعلن بخيت بن اأحمد بن بخيت اجلحفلي 
التفـــاق  وفقـــا   ،  20٩٣٩0١ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، واملقاوالت 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
عوقد ال�سمالية - والية �ساللة  - حمافظة ظفار

هاتف رقم : ٩٩٤٨٤٩٩٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة الربكة للخدمات الزراعية والبيطرية
الربكة للخدمات  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اإبراهيم  اآل  اأحمد  بن  �شامل  يعلن حممد بن 
الزراعية والبيطرية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 2١٤٣8٣٦ ،  وللم�شفـــي 
وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٩٤٩٣٢٢٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة االحتاد الزراعية �ش.م.م

الزراعية  االحتاد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اإبراهيم  اآل  اأحمد  بن  �شامل  بن  يعلن حممد 
�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 2١١٥0٤2 ، وللم�شفـــي وحـــده حــق 
اأمـام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة  متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٩٤٩٣٢٢٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد الروا�ش
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة �ساللة لالأعمال املدنية 
لالأعمال  �شاللة  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الروا�ش  �شعيد  بن  م�شلم  بن  عبداللـه  يعلن 
املدنية  ، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١002٣٣2 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/2/28م ،وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : ٩٢٨٨٤٣٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة مقاولون ال�سرق للتجارة واملقاوالت

ال�شرق  مقاولون  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الروا�ش  �شعيد  بن  م�شلم  بن  عبداللـه  يعلن 
وفقـــا   ،  2088٦٧٣ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـــة   ، واملقاوالت  للتجارة 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : ٩٢٨٨٤٣٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة مركز الراقي للم�ساريع وخدمات التدريب �ش.م.م

الراقي  مركز  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  البلو�شي  يو�شف  بن  عبداللـه  بن  جمعة  يعلن 
بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  التدريب  للم�شاريع وخدمات 
وحـــده حــق متثيــــل  وللم�شفـــي   ، املـــوؤرخ 20١8/٣/٤م  ال�شركـــاء  وفقـــا التفـــاق   ،  ١0٤٥٩0٧
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٦٧٦ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم : ٩٦٤٩٦٠٦٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن �سليمان بن م�سلم العامري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة قلعة البهجة الدولية �ش.م.م
يعلن �شعيد بن �شليمان بن م�شلم العامري اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة قلعة البهجة الدولية 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١2٣٩٦٥٧ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/١١م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٤٢ ر.ب : ١١٢

هاتف رقم : ٩٦٤٢٢٠١٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبدالعزيز بن طالب بن علي الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نقطة التحول للتجارة �ش.م.م
التحول  نقطة  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الرئي�شي  علي  بن  طالب  بن  عبدالعزيز  يعلن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١088٩١٩ ، وفقـــا التفـــاق 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب 

�ش.ب : ١٢ ر.ب : ١٣٢
هاتف رقم : ٩٩٣٣٢٠٣٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن �سامل بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بهجة امل�سريب للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �شامل بن حمد احلارثي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة بهجة امل�شريب للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٣٥٤88 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/١/٧م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية ابراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب : ٩٧ ر.ب : ٤١٩
هاتف رقم : ٩٦٢٢٢٥٥٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن خلفان بن اأحمد ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن خلفان بن اأحمد ال�شعيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شي للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0٩2١٤٦ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
20١8/١/٧م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 
�ش.ب : ٣١٢ ر.ب : ١١٧
هاتف رقم : ٩٩٥٣٣٨٥٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

عي�سى بن �سالم بن حميد العامري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو �سمود العامري للتجارة - تو�سية
اأبو �شمود العامري  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة  يعلن عي�شى بن �شالم بن حميد العامري 
وفقـــا   ،  ١2٧2٥0٤ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية   - للتجارة 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/١٤م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ١ ر.ب : ١١٢

هاتف رقم : ٩٢٧٦٧١٠٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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هيثم بن �سامل بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة و�سط ال�سيب �ش.م.م
 ، ال�شيب �ش.م.م  بت�شفية �شركة و�شط  يقـــوم  اأنـــه  الوهيبي  �شامل بن علي  يعلن هيثم بن 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١١٥0٧٦2 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : ٦٦٠ ر.ب : ١٣١
هاتف رقم : ٩٤١٢٤٥٤٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

طالل بن مبارك بن �سامل النظريي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلفيد للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن مبارك بن �شامل النظريي اأنـه يقـــوم بت�شفية �شركة احلفيد للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١0١٦٩2٤ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
20١8/٣/٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : ٢٧ ر.ب : ١٣٢
هاتف رقم : ٩٢٢٤٤٨٨٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سامل بن حممد بن حمد اخلنجري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فهد ال�سحراء للتجارة - تو�سية
ال�شحراء  فهد  �شركة  بت�شفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  اخلنجـــري  حـــمد  بن  حممـــد  بن  �شالـم  يعلن 
 ،  80٧2١٣2 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانــــــة  لــــــدى  وامل�شجلـــــــة   ، تو�شــــية   - للتجارة 
، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة  املـــوؤرخ 20١8/٣/١0م  وفقــــــا التفــــــاق ال�شركـــاء 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�سيب

�ش.ب : ١٩٥٣ ر.ب : ١٣٢
هاتف رقم : ٩٣٦٤٨٠٤٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

رزيق بن عبداللـه بن علي اليو�سفي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التالل الذهبية للتجارة - ت�سامنية
الذهبية  التالل  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اليو�شفي  علي  بن  عبداللـه  بن  رزيق  يعلن 
 ،  ١٤٩٦٣8٧ بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�شجلــــــة   ، ت�شامنيـــة   - للتجارة 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١2م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�سيب
�ش.ب : ٩٤ ر.ب : ١٢١

هاتف رقم : ٩٩٣٤٤٤٣٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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لوؤي بن حممد بن قمرب اللواتي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املحاور املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن لوؤي بن حممد بن قمرب اللواتي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املحاور املتحدة للتجارة 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١١0٥٤٧٩ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/١8م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٢١٦٠ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم : ٩٩٦٥٢٠٥٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

يون�ش بن نا�سر بن حمدون الرحبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة الرافـي لتجارة املعدات ومكائن الور�ش �ش.م.م
يعلن يون�ش بن نا�شر بن حمدون الرحبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة الرافـي لتجارة املعدات 
 ،  ١2١٥٥٤١ بالرقم  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  الور�ش  ومكائن 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/20م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ١١٩٢ ر.ب : ١٣٠
هاتف رقم : ٩٨٨٨٩١٤٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

-380-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

اأحمد بن ن�سيب بن �سعيد
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املرافـي اجلديدة للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن ن�شيب بن �شعيد اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املرافـي اجلديدة للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقم ١2٣٤٥82 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
20١8/٣/٧م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : ٥٦١ ر.ب : ١١١
هاتف رقم : ٩٧١٦٧٧١٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

منري بن عبدال�سهيد بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلطوط االأمامية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن منري بن عبدال�شهيد بن ح�شن اللواتي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اخلطوط االأمامية 
 ،  ١١0٣8٤٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ش.ب : ٢٤٦٣ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم : ٩٨٠٦٨٦٦٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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طالب بن �سعيد بن علي الهادي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة طالب بن �سعيد الهادي وولده للتجارة - تو�سية

اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة طالب بن �شعيد الهادي  يعلن طالب بن �شعيد بن علي الهادي 
 ، بالرقم ١٤٩٤٧8٣  الـتجــــاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، - تو�شية  للتجارة  وولده 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/8م  املـــوؤرخ  ال�شركــــــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٧٩ ر.ب : ١١٣

هاتف رقم : ٩٥٤٥٦٣١٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سيف بن �سليمان بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلوؤة اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شيف بن �شليمان بن �شعيد البو�شعيدي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة لوؤلوؤة اإبراء للتجارة  
واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٦0٥82١٣ ، وفقـــا 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/2١م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٣٠١ ر.ب : ٤٠٠
هاتف رقم : ٩٩٤٧٧٩٢٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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هالل بن حممد بن عامر الربواين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة الربواين لالأغذية واخلدمات )موؤجر( �ش.م.م
لالأغذية  الربواين  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الربواين  عامر  بن  حممد  بن  هالل  يعلن 
 ،  ١٥0٦٧٥٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  )موؤجر(  واخلدمات 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/٧م  املــــــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير ال�سمالية - والية بو�سر 

�ش.ب : ٤٠٣ ر.ب : ١١٣
هاتف رقم : ٩٩٤٣٣٣٥٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن خنفور بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرياف بحر العرب �ش.م.م
اأرياف بحر العرب  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة  يعلن عبداللـه بن خنفور بن حمد اجلنيبي 
�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٧0٤٩٧ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : ١٩٧ ر.ب : ٦١٩
هاتف رقم : ٩٦٠٦٠٠٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�شعيد بن حمد بن �شلطان اله�شامي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية 
ل�شركـة �شعيد بن حمد بن �شلطان اله�شامي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن  �سعيد بن حمد  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  �أنـــه  �له�سامي  �سلطان  بن  �سعيد بن حمد  يعلن 
�لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  �له�سامي  �سلطان 
�ملـــوؤرخ 2018/2/2٥م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق  بالرقم ٥0٦818٥ ، وفقـــا التفـــاق �ل�سركـــاء 
متثيــــل �ل�سركــــة فـــــي �لت�سفيــة �أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�سفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : ٥١٢ ر.ب : ٦١١
هاتف رقم : ٩٩٢٦٦٤٥٦

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفــــي

خالد بن تويلي بن �شعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة دانة ال�شرية للتجارة - ت�شامنية
يعلن خالد بن تويلي بن �سعيد �لدرعي �أنـــه يقـــوم بت�سفية �سركة د�نة �ل�سرية للتجارة - 
التفـــاق  وفقــــــا   ،  108٤08٣ بالرقم  �لـتجاري  �ل�سجــل  �أمانـــــة  لــــدى  و�مل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
�لت�سفيــة  فـــــي  �ل�سركــــة  ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــــل  �ملـــوؤرخ 2018/٣/12م  �ل�سركـــاء 
�أمــــام �لغــــري ، وعلـــــى �جلميع مر�جعــة �مل�سفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ص.ب : ٨ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٠١٥٥١٦

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه .
امل�شفــــي
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بدر بن �سالح بن �سامل الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة كي ان ار فيرب جال�ش �سيليو�سنز �ش.م.م
ار فيرب جال�ش  ان  يقـــوم بت�شفية �شركة كي  اأنـــه  الغيالين  يعلن بدر بن �شالح بن �شامل 
�شيليو�شنز �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١80٧٤٦٣ ، وفقـــا التفـــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/٣/١٤م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية م�سقط

هاتف رقم : ٩٢٨٧٠٥٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن حماد بن ثاين العامري
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية 
ل�سركة اأجماد احلمي�سيني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شامل بن حماد بن ثاين العامري اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأجماد احلمي�شيني للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٦٣00٥ ، وفقـــا التفـــاق 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ١٩٠ ر.ب : ٦١٤
هاتف رقم : ٩٩٣٢٦٥٤٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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زاهر بن مرهون بن زاهر التوبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة اأنوار جرنان للتجارة - تو�سية
يعلن زاهر بن مرهون بن زاهر التوبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأنوار جرنان للتجارة - 
تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥0٩٣١٣٩ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/2/2٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية نزوى  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٢١١٩٧٩٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن حممد بن عبداللـه الندابي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة عبداللـه اخلنجري واأحمد الندابي للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن حممد بن عبداللـه الندابي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة عبداللـه اخلنجري 
بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة  الندابي  واأحمد 
١٤٣٤٥00 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/28م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٢٠١٥٢٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن حمد بن عبداللـه اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة فيافـي فهود خلدمات النفط والتجارة �ش.م.م
فهود  فيافـي  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اجلنيبي  عبداللـه  بن  حمد  بن  عبداللـه  يعلن 
خلدمات النفط والتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥١20٩٩٣ ، 
وفقــــــا التفـــــاق ال�شركـــــــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١2م ، وللم�شفــــــي وحـــــده حــق متثيــــل ال�شركــــة 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية منح

�ش.ب : ٨ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٨٨٢١٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

را�سد بن �سامل بن عيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الفنون للتجارة - ت�سامنية
اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة واحة الفنون للتجارة -  ال�شكيلي  يعلن را�شد بن �شامل بن عيد 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ٥١08٤١١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجـــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنيـــة 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/٣/١2م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٣٦٦٣٢٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة الفتى ال�ساعد للتجارة �ش.م.م
يعلن فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة الفتى ال�شاعد للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٣٥8٧٦ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/١٤م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بو�سر  - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : ٩٩٠٧٠٧٤٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة م�ساريع زهرة اليا�سمني املتحدة �ش.م.م

يعلن فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شاريع زهرة اليا�شمني 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجاري بالرقم ١٦١١٩0٩  ال�شجل  اأمانة  ، وامل�شجلـــة لدى  املتحدة �ش.م.م 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/٣/١٤م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية بدبد  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٠٧٠٧٤٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عبيد بن خنفور بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فيافـي عز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  عز  فيافـي  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اجلنيبي  حمد  بن  خنفور  بن  عبيد  يعلن 
واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥١١22٣0 ، وفقـــا 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/٦م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٤٤٤٧١٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإ�سحاق بن اأحمد بن ر�سيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة اأثري العود - ت�سامنية
 - العود  اأثري  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  البو�شعيدي  ر�شيد  بن  اأحمد  بن  اإ�شحاق  يعلن 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١2٣٦١٥١ بالرقـــم  الـتـجـــاري  ال�شجل  اأمانــــة  لدى  وامل�شجلـــــة   ، ت�شامنية 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/2٥م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية م�سقط

هاتف رقم : ٩٩٣٧٥٦٥٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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نا�سر بن �سعيد بن را�سد الدرعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سرق فهود للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�شر بن �شعيد بن را�شد الدرعي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شرق فهود للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٧0٦١٧١٤ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/١١م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
فهود - والية عربي

�ش.ب : ١٠٣٥ ر.ب : ١١١
هاتف رقم : ٩٩٣٣٩٩٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

بدر بن خلفان بن �سليمان احلنظلي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة نه�سة اإزكي للتجارة -ت�سامنية
يعلن بدر بن خلفان بن �شليمان احلنظلي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة نه�شة اإزكي للتجارة - 
ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥١٣١٦٣٤ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/١١م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
 والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٣١ ر.ب : ٦١٤
هاتف رقم : ٩٢٦٥٢٣٦٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

-390-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

حمد بن �سامل بن �سيف االأغربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املحيط الع�سرية �ش.م.م
يعلن حمد بن �شامل بن �شيف االأغربي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املحيط الع�شرية �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٦٦٩٥٧ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١٩م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : ٩٩٣١١٨٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

بدر بن �سالح بن �سامل الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركـة االمتداد الهند�سية �ش.م.م
يعلن بدر بن �شالح بن �شامل الغيالين اأنـــه يقوم بت�شفية �شركة االمتداد الهند�شية �ش.م.م ، 
املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  ، وفقـــا التفـــاق  بالرقم ١١١٥80٩  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلـــة لدى 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١٤م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �سور  - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : ٩٢٨٧٠٥٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سعيد بن عبداللـه بن �سليمان الرحبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة برج االأحالم للمقاوالت والتجارة �ش.م.م
االأحالم  برج  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الرحبي  �شليمان  بن  عبداللـه  بن  �شعيد  يعلن 
 ، بالرقم ١٦٧٩٣٩2  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلة   ، والتجارة �ش.م.م  للمقاوالت 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١2م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : ٩٤٠٩٩٩٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

يحيى بن حمود بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة اجلرداء للتجارة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن حمود بن �شعيد ال�شيابي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة واحة اجلرداء للتجارة - 
ت�شامنيــة ، وامل�شجلــــــة لــــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٦٧٧٩٧٧ ، وفقـــــا التفـــــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/2٧م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٦٧٦٣٢٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن حمد بن حممد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االإ�سماعيلي لالإن�ساء والتعمري - تو�سية
يعلن اأحمد بن حمد بن حممد االإ�شماعيلي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة االإ�شماعيلي لالإن�شاء 
والتعمري - تو�شية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١22١٥٣8 ، وللم�شفـــي 
وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٣٥٤٠٠٧٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سالح بن عبداللـه بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احل�ساد الوطنية للتجارة - ت�سامنية
الوطنية  احل�شاد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  العربي  علي  بن  عبداللـه  بن  �شالح  يعلن 
 ،  ١0١٣٤٧٣ بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجــــل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�شجلـــــة   ، ت�شامنيــة   - للتجارة 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١٤م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية احلمراء  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٣٨٩٧٢٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

-393-



اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

عبيد بن �سليمان بن �سليم اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأرزاق بنتوت للتجارة - تو�سية
يعلن عبيد بن �شليمان بن �شليم اجلنيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأرزاق بنتوت للتجارة - 
تو�شية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٣٣٥١١ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/٣/٦م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ١٦٠ ر.ب : ١١٧
هاتف رقم : ٩٩٠٠٥٣٢٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

علي بن �سلطان بن خنفور الدرعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة علي بن �سلطان بن خنفور الدرعي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  �شلطان  بن  �شركة علي  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الدرعي  �شلطان بن خنفور  بن  يعلن علي 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة  و�شريكه  الدرعي  خنفور 
بالرقم ٥0٤١2٥2 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/20م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق 
متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٩٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٦٤٥٦٦٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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زيد بن العبد بن حمود ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة العبد بن حمود بن علي ال�سيباين واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن زيد بن العبد بن حمود ال�شيباين اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة العبد بن حمود بن علي 
بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية   - للتجارة  واأوالده  ال�شيباين 
٥00٣8٩0 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/20م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٩٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٣٦١٦٧٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

ماجد بن خمي�ش بن عبداللـه العربي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عامل احلياة - تو�سية
يعلن ماجد بن خمي�ش بن عبداللـه العربي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة عامل احلياة - تو�شية ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥١١٩0٤٩ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
20١8/٣/٥م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

والية احلمراء - مركز الوالية 
هاتف رقم : ٩٣٨٣٨٤٣٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سامل بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأنوار الظاهرية للتجارة - ت�سامنية
الظاهرية  اأنوار  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  املحروقي  حمود  بن  اأحمد  بن  �شامل  يعلن 
 ،  ١0١8٦٥٤ بالرقــــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�شجلـــــة   ، ت�شامنيـــة   - للتجارة 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/20م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٢٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٤١١٤٣٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سرات ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنية

ال�شاكبية  م�شرات  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  املحروقي  حمود  بن  اأحمد  بن  �شامل  يعلـن 
وفقـــا   ،  ١0٦١٤١٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٢٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٤١١٤٣٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن حمدان بن نا�سر املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة اأحمد حمدان وبدر املحروقي للتجارة - ت�سامنية

اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأحمد حمدان وبدر  يعلن اأحمد بن حمدان بن نا�شر املحروقي 
 ، بالرقم ١2٧0٧٦١  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  ، وامل�شجلـة لدى  املحروقي للتجارة - ت�شامنية 
ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا 
فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
القرم - والية بو�سر

�ش.ب : ٣٧٧ ر.ب : ١٣١
هاتف رقم : ٩٢٨٧٧١٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سعيد بن اأحمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ه�ساب ال�سمال للتجارة - تو�سية
ال�شمال  ه�شاب  �شركة  بت�شفيـة  يقــــوم  اأنـــه  املحروقـي  حمود  بن  اأحمد  بن  �شعيد  يعلن 
وفقـــا   ،  ١0٧٦١0٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية   - للتجارة 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٢٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٢٢٤٩٩٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سا�ش هيماء للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �شعيد بن علي البو�شعيدي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأ�شا�ش هيماء للتجارة - 
ت�شامنيـــة ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــــــة ال�شجل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٧٧٩٧ ، وفقـــــــا التفــــــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/20م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية هيماء - حمافظة الو�سطى

�ش.ب : ٨ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٣٣٣٣٤٤٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سيف بن حمد بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سحاري جفار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يقـــوم بت�شفية �شركة �شحاري جفار للتجارة  اأنـــه  الدرعي  يعلن �شيف بن حمد بن �شعيد 
وفقـــا   ،  ١0٦٩٩٣١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/2/28م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٣٠ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٢٨٥٥٥٣٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن خلفان بن حمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة حمد وحممد اأبناء خلفان بن حمد املحروقي للتجارة - ت�سامنية

اأبناء  وحممد  حمد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  املحروقي  حمد  بن  خلفان  بن  حمد  يعلن 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة  املحروقي  بن حمد  خلفان 
بالرقم ٥0٤٦٧٥0 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/28م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق 
متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية اأدم  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٢٩٥٠٤ ر.ب : ٦١٨
هاتف رقم : ٩٩٣٨٨٨٧٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

را�سد بن �سالح بن را�سد اخلياري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة را�سد بن �سالح بن را�سد اخلياري واأوالده للتجارة - تو�سية

بن  �شالح  بن  را�شد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  اخلياري  را�شد  بن  �شالح  بن  را�شد  يعلن 
را�شد اخلياري واأوالده للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 
وحـــده حــق متثيــــل  وللم�شفـــي   ، املـــوؤرخ 20١8/٣/٧م  ال�شركـــاء  وفقـــا التفـــاق   ،  ٥08٣٥٦٧
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٣٤٣٧٦٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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�سعيد بن �سيف بن نا�سر ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سم�ش احل�سارة الذهبية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن �شيف بن نا�شر ال�شام�شي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شم�ش احل�شارة الذهبية 
للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٦٩٧١١ ، وفقـــا التفـــاق 
ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/2/٧م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �سمائل  - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٩٠٤٣٣٣١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

يون�ش بن �سامل بن عبداللـه احلديدي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة اإبراهيم بن �سامل احلديدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اإبراهيم بن �شامل  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة  يعلن يون�ش بن �شامل بن عبداللـه احلديدي 
الـتجاري بالرقم  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  ، وامل�شجلـــة  احلديدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 
وحـــده حــق متثيــــل  وللم�شفـــي   ، املـــوؤرخ 20١8/2/8م  ال�شركـــاء  وفقـــا التفـــاق   ،  ٥082٦0٩
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى  - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٥٤٠ ر.ب : ٦١١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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ابتهال بنت حممد بن �سيف الندابية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة نب�ش االإبداع للتجارة - ت�سامنية
تعلن ابتهال بنت حممد بن �شيف الندابية اأنــها تقوم بت�شفيـة �شركـة نب�ش االإبداع للتجارة - 
ت�شامنيـــة ، وامل�شجلـــة لــــــدى اأمانـــــة ال�شجـــــل الـتجــــاري بالرقــــــم ١0٦٧٦٣١ ، وفقـــا التـــفاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركـة  متثيل  حــق  وحدها  وللم�شفية   ، 20١8/2/2٧م  املـــــوؤرخ  ال�شركــــاء 
اأمام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : ٩٨١٨٤٤٧٥ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــية

جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احللول ال�سهلة احلديثة �ش.م.م
ال�شهلة  احللول  �شركـــة  بت�شفيــــــة  تقـــوم  اأنــها  احلب�شية  بن خلفان  را�شد  بنت  تعلن جنمة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقـــم ١١٥08٣2 ، وللم�شفية 
وحدها حــق متثيل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــة اأمام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفية 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ١١٨ ر.ب : ١٠٠

هاتف رقم : ٧١١٥٩٩٨٨ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــية
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حممد بن خ�سيب بن حارب احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوميظ ال�ساطع للتجارة �ش.م.م
اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة الوميظ ال�شاطع  يعلن حممد بن خ�شيب بن حارب احلرا�شي 
، وفقـــا التفـــاق  بالرقم ١0٧8٧0٥  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  وامل�شجلـة لدى   ، للتجارة �ش.م.م 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/١/28م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٢٢٦١ ر.ب : ١١٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

بدر بن حمد بن �سليمان الوهيبي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الو�سيط لل�سحن �ش.م.م
يعلن بدر بن حمد بن �شليمان الوهيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة الو�شيط لل�شحن �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٣0882 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
 ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/١١م 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٦١٠ ر.ب : ١٣١
هاتف رقم : ٩٩٤٧٩١٥٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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عيد بن خري حممد بن رم�سان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة االأخيار �ش.م.م
 ، �ش.م.م  االأخيار  �شركة  بت�شفية  يقـوم  اأنـه  البلو�شي  رم�شان  بن  حممد  خري  بن  عيد  يعلن 
الـتجاري بالرقم ١٣٥8٥١0 ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  اأمانــة ال�شجل  وامل�شجلـة لدى 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٣٠٩ ر.ب : ١١٣
هاتف رقم : ٩٩٣٤٥٤١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن اأحمد بن حممد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �ساحل ف�سغاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن حممد بن اأحمد بن حممد ال�شحي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شاحل ف�شغاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٩00٥0٤8 ، وفقـــا 
التفـــــاق ال�شركــــــاء املــــــوؤرخ 20١8/٣/٧م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حـــــق متثيـــــــل ال�شركــــــــة فـــــي 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
 والية بخا

�ش.ب : ٧٢ ر.ب : ٨١٢
هاتف رقم : ٩٩٢١٢٠٢١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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بدر بن نا�سر بن ربيع ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ن�سور املعالة �ش.م.م
يعلن بدر بن نا�شر بن ربيع ال�شيابي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة ن�شور املعالة �ش.م.م ، وامل�شجلـة 
لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٧٣٩٥٧٣ ، وفقـا التفـاق ال�شركــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١١م ، 
وللم�شفـــــي وحــــده حــق متثيــــــل ال�شركـــــــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـــــام الغــــري ، وعلــــــــى اجلميـــع 

مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : ٢٨٢ ر.ب : ١٢٠
هاتف رقم : ٩٩٦٤٨٢٨٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

جمال بن نا�سر بن م�سعود العبديل
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سنع الوثبة للبال�ستيك �ش.م.م
الوثبة  �شركــة م�شنع  بت�شفيـــة  يقـــــوم  اأنـــــه  العبدلـــي  نا�شـــر بن م�شعـــود  بن  يعلن جمــال 
وفقـــا   ،  ١02٦2٥٥ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  للبال�شتيك 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/٤م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٢٣٣٩ ر.ب : ١١١
هاتف رقم : ٩٥١٥٢٢٦٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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قحطان بن هالل بن نا�سر القويطعي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الدرة الطيبة �ش.م.م
الدرة  م�شاريع  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  القويطعي  نا�شر  بن  هالل  بن  قحطان  يعلن 
التفـــاق  وفقـــا   ،  ١١٦8٩٣٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة   ، �ش.م.م  الطيبة 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/٣/١٥م  ال�شركـــاء 
اأمـام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
وادي عدي - والية مطرح

�ش.ب : ٣٤٢ ر.ب : ١١٢ روي
هاتف رقم : ٩٩٣٧١٤٩٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة مرتفعات الداخلية �ش.م.م
يعلن ماجـد بن خليفـــة بن عامــر الريامــي اأنـــــه يقـــــوم بت�شفيــة �شركــة مرتفعـــات الداخلية 
وحـــده  وللم�شفـــي   ، بالرقم ١٥٧١82٦  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
العذيبة - والية بو�سر

�ش.ب : ٦٤٣ ر.ب : ١٣٠
هاتف رقم : ٩٩٨٤٩٢٩٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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يون�س بن جمعة بن مبارك العمري 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة يون�س العمري للتجارة - تو�صية
يعلن يون�س بن جمعة بن مبارك العمري  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة يون�س العمري للتجارة - 
تو�شيـــة ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـــــة ال�شجــل الـتجاري بالرقم ١٠٤١٠٤٩ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 2٠١8/٣/٧م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
�س.ب : ٢٠ ر.ب : ١١٢

هاتف رقم : ٩٧٠٧٢٧٧٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي

حممد بن �صيف بن �صعود اجلرجري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�صفيـة ل�صركـة م�صاريع جنم املحافظة اجلديدة �س.م.م
يعلن حممد بن �شيف بن �شعود اجلرجري اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة م�شاريع جنم املحافظة 
اجلديدة �س.م.م ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٦١2٧٠ ، وفقـــا التفـــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 2٠١8/٣/١٣م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية نخل - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب : ١٤٠٠ ر.ب : ١١٢ روي
هاتف رقم : ٩٩٣٥٤٦٥٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�صفــــي
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حممود بن جعفر بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املدينة املا�سية املتحدة �ش.م.م
يعلن حممود بن جعفر بن حممد العجمي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املدينة املا�شية املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١08٤2١١ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، املـــوؤرخ20١٧/١2/١0م 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
احلمرية - روي - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١٢١ ر.ب : ١٢٤
هاتف رقم : ٩٩٤٢٧٩١٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سرحان بن علي بن اأحمد ال�سرحاين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املقاوالت الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م
يعلن �شرحان بن علي بن اأحمد ال�شرحاين اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة املقاوالت الكهربائية 
وفقـــا   ،  ١٤٤٣٤88 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  وامليكانيكية 
التفــــــاق ال�شركـــــاء املــــــــوؤرخ 20١8/٣/١م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــــة فـــــي 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٦٤٦٣ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم : ٢٤٨١٤٠٨١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اإ�سحاق بن �سعيد بن را�سد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة القمة لتاأجري املعدات �ش.م.م
يعلن اإ�شحاق بن �شعيد بن را�شد الوهيبي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة القمة لتاأجري املعدات 
�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0١٣٣٤2 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
اأمــــام  الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١٧/١2/2٥م  املـــوؤرخ 
الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ١١٨٣ ر.ب : ١١٢ روي

هاتف رقم : ٩٩٣٥٥١٥١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو يامن الهدابي للتجارة - ت�سامنية
الهدابي  يامن  اأبو  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الهدابي  �شعيد  بن  ال�شون  بن  يعقوب  يعلن 
وفقـــا   ،  ١٦٥٥١8٣ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة 
التفـــــاق ال�شركـــــاء املـــــوؤرخ 20١8/2/20م ، وللم�شفـــــي وحـــــده حــــق متثيـــــــل ال�شركــــــة فـــــي 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ١٦٧٦ ر.ب : ١١٤
هاتف رقم : ٩٩٣٣١٤٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن خمي�ش بن �سنجور الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة حممد خمي�ش و�سريكه ملقاوالت البناء - ت�سامنية

خمي�ش  حممد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الهنائي  �شنجور  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلن 
بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنيــة   - البنــاء  ملقاوالت  و�شريكه 
١٤2٣٣١2 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 20١8/٣/١٤م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٢٤٩١ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم : ٩٩٣١٠٤٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممود بن اأحمد بن خالد احلارثي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة روح التقنية �ش.م.م
يعلن حممود بن اأحمد بن خالد احلارثي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة روح التقنية �ش.م.م ، 
وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٦0٥٣٩ ،  وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور  ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ١٥٩٩ ر.ب : ١٣٠

هاتف رقم : ٩٩٠١٧٣٢٦ - ٩٢٠٢٨٩٠٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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علي بن �سلطان بن را�سد العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو اليمامة العرميي للتجارة - تو�سية
اليمامة العرميي  اأبو  اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة  يعلن علي بن �شلطان بن را�شد العرميي 
للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١22٤٥٣ ، وفقـــا التفـــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١٧/١0/١م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٢٢٩٧٢٦٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن مبارك بن علي املخيني
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الروافد للم�ساريع الفنية - ت�سامنية
للم�شاريع  الروافد  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  املخيني  علي  بن  مبارك  بن  حممـــد  يعلـــن 
الفنية - ت�شامنيــــة ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقــــم ٤١١٩٧٩٧ ، وفقـــــا 
فـــــي  ال�شركــــة  متثيــــل  حــق  وحـــده  وللم�شفـــي   ، 20١8/٣/22م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفــــــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�شفي  مراجعــة  اجلميع  وعلـــــى   ، الغــــري  اأمــــام  الت�شفيــة 

باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : ٦٥ ر.ب : ٤١١

هاتف رقم : ٩٩٣٢٨٢٢٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن �سالح بن عاجب العلوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الريف امللكي للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن �شالح بن عاجب العلوي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة الريف امللكي للتجارة - 
ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٧٦٤٩٦ ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 
املـــوؤرخ 20١8/١/2١م ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمام الغــــري ، 
وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

اأحمد بن عبداللـه بن مبارك العرميي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع العفية للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن مبارك العرميي اأنه يقوم بت�شفية �شركة �شعاع العفية للتجارة - 
ت�شامنيـة ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٤0٩٩8٧٧ ، وللم�شفـــي وحـــده 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٢٢٥٥٤٦٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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بدر بن نا�سر بن �سلطان الها�سمي 
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهل الدريز للتجارة - ت�سامنية
يعلن بدر بن نا�شر بن �شلطان الها�شمي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شهل الدريز للتجارة - 
ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١00٥2٤٧ ، وللم�شفـــي وحـــده حــق 
اأمام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة  متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٩٧٧٨٩٤٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن مبارك بن حمد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة 
ل�سركـة �سامل وعلي اأبناء مبارك بن حمد الها�سمي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن مبارك بن حمد الها�شمي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة �شامل وعلي اأبناء مبارك 
الـتجاري بالرقم  اأمانــة ال�شجل  لــــدى  ، وامل�شجلـــة  بن حمد الها�شمي للتجارة - ت�شامنية 
٤02١20٧ ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى 
اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : ٩٩٢١٨١١٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن عيد بن م�سعود الغيالين
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البطح احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عيد بن م�شعود الغيالين اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة البطح احلديثة للتجارة - 
ت�شامنيــة ، وامل�شجلــــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقــــم ١0٤٧١١2 ، وللم�شفــــي وحـــده 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٥٥٧٧٨٩٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

مبارك بن حمد بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو فهد وولده للتجارة - تو�سية
يعلن مبارك بن حمد بن �شعيد العلوي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة اأبو فهد وولده للتجارة - 
تو�شيـــة ، وامل�شجلــــــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١0٥٦٥٥0 ، وللم�شفـــي وحـــده 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : ٩٩٨٨٦٦٢٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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غاب�ش بن علي بن غاب�ش الغنبو�سي
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة جعالن لتجارة املوا�سي واالأغنام - ت�سامنية
يعلن غاب�ش بن علي بن غاب�ش الغنبو�شي اأنـــه يقـــوم بت�شفية �شركة جعالن لتجارة املوا�شي 
واالأغنام - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٤١0٥٧٧0 ، وفقـــا التفـــاق 
الت�شفيــة  فـــــي  ال�شركــــة  ، وللم�شفـــي وحـــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 20١8/2/١٤م  ال�شركـــاء 
اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : ٩٢٥٩٧٤٥٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن �سامل بن حممد الهاجري
اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الغليلة للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  الغليلة  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـــه  الهاجري  بن حممد  �شامل  بن  حممد  يعلن 
ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٤0٧82٥0 ، وللم�شفـــــي وحـــده 
حــق متثيــــل ال�شركــــة فـــــي الت�شفيــة اأمــــام الغــــري ، وعلـــــى اجلميع مراجعــة امل�شفي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سور

�ش.ب : ٧٨١ ر.ب : ٤١١
هاتف رقم : ٩٩٣٤٤٩٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن �سعيد بن حميد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سعيد العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن حميد العي�سائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمد بن �سعيد العي�سائي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1026599 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار 

�ص.ب : 248 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95650205

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن علي املعيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار ماأرب للتجارة واملقاوالت 
يعلـــن �سعيــد بن حممـــد بن علــي املعينــي اأنـه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة اآثــار مـــاأرب للتجــــارة 
واملقاولت  ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  1036354 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - مركز الوالية

هاتـف رقــم : 92444475
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن �سلطان الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن علي بن �سلطان الكندي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن علي بن �سلطان الكندي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عبداللـه بن علي بن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكته  الكندي  �سلطان 
بالرقـم 1146155 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �سحار - مركز الوالية
هاتـف رقــم : 99504802

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن حمــود بن �سعيــد الربيعــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطوف للتجارة - تو�سية 
يعلـــن �سيف بن حمــود بن �سعيــد الربيعــي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة القطــــوف للتجـــــارة - 
تو�سيــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  8059454 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة الربميي - مركز الوالية

�ص.ب :80  ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 92435318

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن حممد اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي حلة الربج للتجارة 
يعلـــــن علــي بن عبــداللـــه بن حممـــد اخلالـــدي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة روابــي حلـــة البــرج 
للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  3314855 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة ال�سويق -  مركز الوالية

�ص.ب : 628  ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92575755

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق حفيت للتجارة 

يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد اخلالدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــة اآفاق حفيت للتجارة  ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  الـتجـاري بالرقـم 1013869  اأمــانـة ال�سجـل  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة ال�سويق -  مركز الوالية

�ص.ب : 628  ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92575755

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيـــد بن عبداللـــه بن حممــــد اخلالـــدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن عبداللـه بن حممد اخلالدي واأوالده للتجارة

اأنــــه يقـوم بت�سفـيـــة �ســـركـــــة �سعيــــد بـــن  يعلـن �سعيـــد بن عبداللـــه بن حممــــد اخلالـــدي 
عبداللـه بن حممد اخلالدي واأولده للتجــارة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمـــانـــة ال�سجــل الـتجــاري 
بالـرقـم 3145298 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة ال�سويق - مركز الوالية
�ص.ب : 628 ر.ب : 326 
هاتـف رقــم : 92222910

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن علي بن خمي�ص ال�سرقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار املميزة للمقاوالت 
املميــــزة  الديـار  �سـركــــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  ال�سـرقــي  بـن خميــ�س  علـي  بن  يعلــن حممــد 
للمقاولت ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1275264 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحم -  مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326  
هاتـف رقــم : 96661119

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مفتاح بن غريب بن العبد اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة بن عبداللـه بن علي اآل عبدال�سالم و�سريكه 
يعلـن مفتاح بن غريب بن العبد اآل عبدال�سالم اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جمعة بن عبداللـه بن 
علـــي اآل عبدال�ســـالم و�سريكـــه ، وامل�سجــلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـم 8048169 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة الربميي - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326 
هاتـف رقــم : 98895689

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فا�سل بن غ�سن بن فا�سل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلليج احلديثة - تو�سية 
يعلـــــن فا�سل بن غ�سن بن فا�سل املعمري اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة م�ساريع �سموخ اخلليج 
احلديثة - تو�سية  ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1072957 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة لوى - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 315  ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 96050322

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اخلليج املا�سية للم�ساريع الوطنية - تو�سية 
يعلـــن فا�ســـل بن غ�ســــن بن فا�ســــل املعمـــري اأنــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �ســركـــة طالئــع اخلليـــج 
املا�سية للم�ساريع الوطنيـــة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمـانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــــاري بالرقـم 
1120897 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة لوى - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 315   ر.ب : 325 
هاتـف رقــم : 96050322

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يحيى بن اأحمد بن علي الري�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط العربي للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن يحيى بن اأحمد بن علي الري�سي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركة املحيط العربي للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــــــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقـم  3175863 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة لوى - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 77  ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 93685888

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن فهد بن نا�سر احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فرا�ص احلو�سني للتجارة - تو�سية 
يعلـــن حممد بن فهد بن نا�سر احلو�سني اأنــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة اأبو فرا�س احلو�سني 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمـانــــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقـم 1186615 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة اخلابورة - مركز الوالية

�ص.ب : 286 ر.ب : 326   
هاتـف رقــم : 93555257

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبدالعزيز بن علي بن عبداللـه املعمري وعلي بن عبداللـه بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الباطنة الع�سرية للتجارة - ت�سامنية 
اأنـهما  يعلـن عبدالعزيز بن علي بن عبداللـه املعمري وعلي بن عبداللـه بن علي املعمري 
لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  الع�سرية  الباطنة  �سعاع  �سركة  بت�سفـيـــة  يقـــومان 
ال�سركـة  متثيل  حق  وحدهما  وللم�سفـيني   ،  1208539 بالرقـم   الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـيني فـي كافة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة لوى - مركز الوالية
�ص.ب : 198   ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 99552384

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــيان
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عامر بن حميد بن م�سبح ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن حميد بن م�سبح ال�سبلي واأوالده - تو�سية 
يعلـــن عامر بن حميد بن م�سبح ال�سبلي اأنــــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة عامر بن حميد بن 
بالرقـم  الـتجـــــــاري  ال�سجـــــل  اأمـانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - واأولده  ال�سبلي  م�سبح 
3047148 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - مركز الوالية
�ص.ب : 663 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم : 99474380

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن �سامل بن علي عكعاك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سامل علي عكعاك و�سريكه للتجارة 
يعلن علي بن �سامل بن علي عكعاك اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة علي بن �سامل علي عكعاك و�سريكه 
للتجارة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1060140 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/25م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 92001500
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

حممد بن دالكم �سهيل عزاب املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العربية للخدمات الهند�سية �ص.م.م 
يعلن حممد بن دلكم �سهيل عزاب املهري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة ال�سحراء العربية للخدمات 
الهند�سيـــة �س.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1093370 ، وفقـــــا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
 �ص.ب : 212 ر.ب : 618 

هاتـف رقــم : 95311773 - 99612010
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأبو بكـر بن عبدالرحمـن بن حممد اآل اإبراهيـم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سوح العربية للتجارة واملقاوالت 
يعلـــن اأبو بكــــر بن عبــدالرحمـــن بن حممد اآل اإبراهيــــم اأنه يقـــوم بت�سفــــية �سركــــة الو�ســــوح 
العربيــــة للتجــارة واملقاولت ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـــم 1071828 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ساللة الغربية - �سارع ال�سالم

�ص.ب : 452   ر.ب : 211 
هاتـف رقــم : 99437117

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

حممد بن م�سلم بن حممد بن �سعيد جداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم حممد �سعيد جداد واأوالده للتجارة 
يعلـــن حممد بن م�سلم بن حممـــد بن �سعيــد جــداد اأنه يقـــوم بت�سفــــية �سركــــة م�سلــم حممد 
�سعيد جداد واأولده للتجارة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 2098997 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�سارع املنتزه - والية �ساللة  

�ص.ب : 268 ر.ب : 217 
هاتـف رقــم : 92248123

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ها�سم بن علوي بن �سالح باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلياة املتحدة للتجارة واملقاوالت 
املتحدة  احلياة  خط  �سركة  بت�سفية  يقـــوم  اأنه  باعمر  �سالح  بن  علوي  بن  ها�سم  يعلن 
، وفقــا  بالرقـــم 1158528  الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، واملقاولت  للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم :  99494436

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

حممد بن �سعيد بن �سامل اجلحفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بان للتجارة واملقاوالت  
يعلن حممد بن �سعيد بن �سامل اجلحفلي اأنه يقـــوم بت�سفــــية �سركــــة بان للتجارة واملقاولت ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1063749 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/5م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

�ص.ب : 807 ر.ب : 217 
هاتـف رقــم : 98885892

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حفيظ بن �سامل بن اأحمد احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداد االإمنائية 
يعلن حفيظ بن �سامل بن اأحمد احلداد اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة احلداد الإمنائية ، وامل�سجلــة 
لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 2157918 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 184 ر.ب : 211 
هاتـف رقــم : 23293163

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1237(

عا�سم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة  
يعلـن عا�سم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان اأنه يقـــوم بت�سفـية �سركـة العليان وال�سنفري 
للتجــارة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمـــانـــة ال�سـجــــل الـتجــــاري بـالرقـــم 2125064 ، وفقــــا لتفـــــاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/14م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99295594
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن عقيل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار الدولية �ص.م.م  
يعلن اأحمد بن عقيل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة الديار الدولية �س.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1084113 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
 �ساللة الغربية - حمافظة ظفار

�ص.ب : 33 ر.ب : 211 
هاتـف رقــم :  99491448 - فاك�ص رقــم : 23219260

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سالــم بـن عبداللـه بن م�سعـود العبـدلــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة للربجميات �ص.م.م  
يعلــــــن �سالــــم بــــن عبـــــداللـه بن م�سعـــــود العبـــــدلـــــي اأنــــــه يقـــــــوم بت�سفــــية �ســـركـــــة النه�ســـــة 
اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1628135 ، وفقــا  للربجميـــات �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى 
الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، 2018/3/4م  املوؤرخ  ال�سركاء  لقرار 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 808 ر.ب : 121   
هاتـف رقــم : 95242228

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإ�سحاق بن �سعيد بن را�سد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوهيبي والفار�سي للتجارة �ص.م.م 
اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة الوهيبي والفار�سي  اإ�سحــاق بن �سعيــد بن را�ســد الوهيبـي  يعلن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 4106830 ، وفقــا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
�ص.ب : 1183 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99355151

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن عامر بن حممد العي�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزاحمي والعي�سري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  
يعلــــــن هالل بن عامر بن حممد العي�سري اأنــــــه يقـــــــوم بت�سفــــية �ســـركـــــة املزاحمي والعي�سري 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 8040400  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، 2018/2/20م  املوؤرخ  ال�سركــاء  لقـــرار  التفـــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 1676 ر.ب : 114  
هاتـف رقــم : 99331144

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عياد بن �سعيد بن �سامل الروي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة امل�ستقيمة للتجارة �ش.م.م  
يعلن عياد بن �سعيد بن �سامل الروي�سي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة الورقة امل�ستقيمة للتجارة 
، وللم�سفي وحده  بالرقـــم 1640682  الـتجــاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 3880 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 91003001

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سيب للتجارة �ص.م.م   

يعلـــن عياد بن �سعيد بن �سامل الروي�سي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة خط ال�سيب للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1592580 ، وللم�سفي وحده حق 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب :3880 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 91003001

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور العا�سمة �ص.م.م   

يعلـن عياد بن �سعيد بن �سامل الروي�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سـركـة �سقور العا�سمة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1724991 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 254 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 91003001

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن �سامل بن من�سور العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنجاء للريا�سة �ص.م.م   
يعلـن بدر بن �سامل بن من�سور العامري اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سـركـة فنجاء للريا�سة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1695541 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلى  الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  2018/1/28م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

واليـة �سمائل - حمافـظــة الداخلية
�ص.ب : 126 ر.ب : 620 
هاتـف رقــم : 92981282

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن حمد بن �سامل االأغربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر اخلري الذهبية - ت�سامنية 
يعلــن حممـد بن حمد بن �سامل الأغربي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركة ب�سائر اخلري الذهبية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــــة ال�سـجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1098846 ، وفقــا لتفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/17م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 318 ر.ب : 614 
هاتـف رقــم : 94455539

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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وليد بن �سعيد بن مانع اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد اجلهوري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية  
يعلـــن وليد بن �سعيد بن مانع اجلهوري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة خالد اجلهوري و�سريكه 
، وفقــا  الـتجــاري بالرقـــم 3225038  ال�سـجل  اأمانــة  ، وامل�سجلـة لـدى  للتجارة - ت�سامنية 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
واليـة ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 89 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 99527871

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نايـف بن عبداللــه بن علي املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنـــواء املتحـــدة �ص.م.م 
يعلـــن نايـــف بن عبداللــه بن علــي املحروقــي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة الأنـــواء املتحـــدة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1029292 ، وللم�سفي وحـــده حــق 
كافــــة  فـــي  امل�سفـي  ، وعلى اجلميـع مراجعة  الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 910 ر.ب : 131 
هاتـف رقــم : 99222869

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن حمود بن �سعيد احلو�سني 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةجافني كروز للتوريدات �ش.م.م    
للتوريدات  �سـركـة جافني كروز  يقـــوم بت�سفـية  اأنــه  �سعيد احلو�سني  يعلـن بدر بن حمود بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1039336 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/14م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ش.ب : 2004 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99466604

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

منذر بن ماهر بن �سامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغابة املطرية �ش.م.م 
 ، �ش.م.م  املطرية  الغابة  �سـركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  العلوي  �سامل  بن  بن ماهر  يعلـــن منذر 
اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1043336 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلـة لـدى 
وعلـــى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، 2018/3/8م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 265 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 99442966

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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فهــد بن �سهيــل بن فا�ســـل العامــري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينــة املعبيلــة للتجــــارة �ص.م.م    
يعلـــن فهــد بن �سهيــل بن فا�ســـل العامــري اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة مدينــة املعبيلــة للتجــــارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1001512 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/3/14م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ص.ب : 862 ر.ب : 121 
هاتـف رقــم : 95555674

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لالأ�سماغ  �ص.م.م 
يعلـــن اأحمد بن حمد البادي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة املتحدة لالأ�سماغ �س.م.م ، وامل�سجلـة 
لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1204081 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، 
وللم�سفــي وحــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 1002 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 99425259

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مازن بن عبدالوهاب بن نا�سر املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سعلة العاملية �ص.م.م    
ال�سعلة  م�ساريع  �سـركـــة  بت�سفـيــة  يقـــــوم  اأنــه  املنذري  نا�سر  بن  عبدالوهاب  بن  مازن  يعلـــن 
العاملية �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1057667 ، وفقــا لتفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/20م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
�ص.ب : 88 ر.ب : 118 

هاتـف رقــم : 99658658
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن �سعيد بن خمي�ص العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن �سعيد بن خمي�ص العرميي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية   

بن  �سعيد  بن  �سـركــة علي  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  العرميي  بن خمي�س  �سعيد  بن  يعلـــن علي 
خمي�س العرميي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ،  8056927 بالرقـــم 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
هاتـف رقــم : 99624843

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن حممد بن عامر الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاحتة االأمل �ص.م.م    
يعلـــن هالل بن حممد بن عامر الربواين اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة فاحتة الأمل �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1700502  ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/3/7م 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 403 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 99433350

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املدار املتحدة �ص.م.م   
يعلـــن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة م�ساريع املدار املتحدة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1704923 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/20م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 1676 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99331488

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عال بنت علي بن اإ�سماعيل اآل �سويد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأنعام املتحدة  �ص.م.م    
تعلـــن عال بنت علي بن اإ�سماعيل اآل �سويد اأنــها تقـــــوم بت�سفـيــة �سـركـــة م�ساريع الأنعام املتحدة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1057249 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفية وحدها حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ص.ب : 3870 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 95559988

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

حممد بن را�سد بن �سامل الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستوى للخدمات الهند�سية �ص.م.م   
يعلـــن حممد بن را�سد بن �سامل الرا�سدي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة امل�ستوى للخدمات 
الهند�سية �س.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1086980 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب :740   ر.ب :121 
هاتـف رقــم : 95092033

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليفة بن خالد بن من�صور الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خليفة بن خالد واأحمد بن حممد للتجارة - ت�صامنية

يعلـن خليفــة بــن خالــد بن من�ســور الهنائــي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة خليفــة بــن خالـــــد 

الـتجـاري بالرقـم  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  واأحمد بن حممد للتجارة - ت�سامنية 

5039908 , 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 : 

هاتـف رقــم : 92528733
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�صفــي

مكتب �صعيد ال�صحري و�صركاه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
 اإعـــــــــالن

عن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة داو جمان للتطوير �ش.م.م
يعلن مكتــب �سعيد ال�سحري و�سركاه للمحاماة وال�ست�ســــارات القانونية ب�سفــتــه امل�سفـــي 

ل�سركة داو جمان للتطوير �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجـاري بالرقم 1156399 , 

املـــادة )27(  القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهاء  عن 

من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�صابات 
اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة الرمال الذهبية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات ب�سفــتــه امل�سفي ل�سركـة الرمال الذهبية 
املتحدة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 1016054 , عـــن انتهـاء 
املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�سفيــة وزوال 

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

مكتب مهدي اللواتي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة انرجي انرتنا�صيونال ال�صرق االأو�صط �ش.م.م
يعلـــن مكتـــب مهــدي اللواتـــي للمحامـــاة وال�ست�سارات القانونيــة ب�سفــتــه امل�سفــي ل�سركـــة 
التجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  , وامل�سجلة لدى  الأو�سط �ش.م.م  ال�سرق  انرجي انرتنا�سيونال 
بالرقــــم 1102083 , عـــن انتهـاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا 

لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي 

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع البحر االأحمر احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفــتــه امل�سفي ل�سركـة 
م�ساريع البحر الأحمر احلديثة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 
1020513 , عـــن انتهـاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام 

املـــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي

اإعـــــــــالن
عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبراج �صور احلديثة لالإن�صاءات �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفــتــه امل�سفي ل�سركـة 
اأبراج �سور احلديثة لالإن�ساءات �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 
1044892 , عـــن انتهـاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام 

املـــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي
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املنت�صر بن نا�صر بن عبداللـه ال�صليماين
اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة ما�صة العقر للتجارة - ت�صامنية
العقــر  ل�سركـــة ما�ســة  امل�سفــي  ب�سفــتــه  ال�سليماين  نا�سر بن عبداللـه  بن  املنت�سر  يعلـــن 
للتجــارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 1065125 , عـــن 
املـــادة )27( من  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام  انتهـاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي

علي بن نا�صر بن �صيف ال�صبلي
اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة ح�صاد الزمن للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـــن علي بن نا�سر بن �سيف ال�سبلــي ب�سفــتــه امل�سفــي ل�سركـــــة حــ�ساد الزمــن للتجــارة 
واملقاولت - تو�سيــة , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 1037263 , عـــن 
املـــادة )27( من  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام  انتهـاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي

�صامل بن عامر بن ن�صيب العمري
اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفية ل�صركة العوايل ال�صاملة للتجارة واملقاوالت 
يعلـــن �سالـــم بن عامـــر بن ن�سيب العمــري ب�سفــتــه امل�سفــي ل�سركـــــة العوالــــي ال�ساملـــــة 
, عـــن  اأمانــــة ال�سجـــل التجــــاري بالرقــــم 1095442  لـــدى  , وامل�سجلــــة  للتجارة واملقاولت 
املـــادة )27( من  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكـــام  انتهـاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــــي
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