
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

  العــــــدد )1243(                                                                       ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

              وزارة الإ�سكــــــان

�سادر فــي 2018/5/10 بتعديل القرار رقم 2009/2  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/35 

ب�ســاأن حتديــد اأ�ســ�س تثمــني الأرا�ســي واملن�ســاآت 

واملحا�سيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة 

العامة.

                        وزارة التعليـــم العالـــي

�سادر فــي 2018/5/2 باإن�ساء اجلامعة الوطنية  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2018/19 

للعلوم والتكنولوجيا .

           وزارة ال�سحــــــة

�سادر فــي 2018/5/3 ب�ساأن ر�سوم تاأجري القاعات   قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/76 

املتعددة ال�ستخدام والتدريب باملوؤ�س�سات التابعة 

لــوزارة ال�سحــة .
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 
                                           وزارة التنميــة الجتماعيــة

ملخ�س نظـام اجلمعية العمانية للعالج الفيزيائي . 
ملخ�س نظـام اجلمعية الزراعية العمانية .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة .
وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/5/17 باإعــالن تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة .

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/5/18 باإعــالن تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة .
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/5/19 باإعــالن تعديـل بعـ�س مـواد عقـد تاأ�سيــ�س 

�سركــة مدنيــة للمحامــاة .
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/5/49 باإعــالن حــل �سركــة مدنيــة للمحامــاة . 

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولــة .

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحــة .
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة . 

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 
ا�ستــــــــــــــــدراك . 

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كيجتك �س.م.م .

 - للتجـــارة  احلرا�ســي  حمد  علي  اأبــنــاء  ل�سركة  الت�سفية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوء ال�سماء املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة معهد العا�سمة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وكالت ال�سروق �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلراأة للعالقات العامة �س.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأملاين للتجارة والنقل �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأعمال الدولية لال�ستثمار �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة الإمناء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اإدارة احللول ال�ستثمارية �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة دار اأعمال اخلليج �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سنني للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة رمال للعقارات �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرمال للخدمــات الهند�سيـــــة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة التمويل للم�ساريع الدولية - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة العار�سي خلدمات الطاقة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة النجم املاهر للتجارة العامة �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سرق الأو�سط لتدوير النفايات �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرثى خلدمات النقل �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة عمان للقاطرات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي لالأع�ساب الطبية للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقار املا�سي للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املن�سورة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد اإيدور .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املانع ال�ساملة للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الدوحة ال�ساملة للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء البادية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي �سامل علي الروا�س و�سريكه للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديار جرزيز للتجارة .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساء للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التدفق املتميزة للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سطول اخلام�س للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخائل للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهوتي لالإلكرتونيات والتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�ساب للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جمان للتجارة واخلدمات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطابع لوؤي �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املد العاتي لالإن�ساء واخلدمات - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد عي�سى يو�سف و�سركاه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزال البني �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر الأ�سايل �س.م.م .
اأعمـــال الت�سفـية ل�سركـــة طالـــب بن خلفـــان وحبيـــب بـــن نا�ســــر  اإعـــالن عن بــــدء 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوراق كري�ستال �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل القرط املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قوافل الغبرياء للتجارة �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب وحمد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب ونا�سر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الرباري للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلازر الدولية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول خور ال�سيابي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الرباري للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �ساعد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرماح الذهبية للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الريان للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجواء املفتوحة للخدمات التجارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد الهوتي و�سركاه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وزاهر اأبناء هالل زاهر احلزامي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان وعلي احلارثي للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوط الالمعة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الهيال - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة عربي للتجارة - ت�سامنية .

الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممــــد بن �سعيـــد اجلابـــري  اأعمال  بــدء  اإعالن عن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلجال للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهد احل�سارة للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات الأخ�سر للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف الكم�سكي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سويق الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلورية لأزياء املحجبات - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طحان وال�سيابي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز خدمات الكمبيوتر �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي الرميلة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفقيه للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثار روي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلط الف�سي املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رحاب بهالء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�سعيد �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املحرتفني للخدمات �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرتكة حللول الطاقة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واأحمد القلم - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سحار �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل للبال�ستيك �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك امل�سحون املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاهري للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة الدولية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعات النحا�س للتجارة العاملية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع مزون للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن عامر الفزاري واأولده للتجارة 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقيا�س الوطنية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج املتحدة الدولية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل لتجارة ال�سكراب واحلديد �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرملي للمولدات الطاقة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمرات املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي والعامري للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك و�سامل اأبناء اأحمد بن �سعيد ال�سيابي 

للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجمي والتميمي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فائز وعبدالأمري التميمي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد الراقي - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأحجار والرخام الدولية �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة م�سقط للتجهيزات الطبية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون الرتاثي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد عامر احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنظمة 2000 �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ح�سني - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جازان الدولية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدجيل املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل الدولية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار ال�سم�ش للتجارة واال�ستثمار - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار م�سقط للتجارة واملقاوالت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليمون للتطوير العقاري - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالــح بــن حممــد بن عبداللـــه الر�سيــدي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�ساحل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج الهادي للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جواهر املجد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلل للخدمات الكهربائية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن جمال للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور للم�ساريع الرائدة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريف للعمران - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة ال�ساطي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرفية التكنولوجية العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرديف للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وعي�سى البلو�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خما�س اك�سرب�س �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز درة اجلواهر �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حطني الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود وخلفان اأبناء بخيت املقبايل للتجارة .
اإعـــالن عن بــــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركـــة خلفـــان بن بخيـــت بن م�سعــــود املقبالـــي 

واأولده - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات مدحاء للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكارم لالإن�ساءات - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل حارم للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رجماء الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة العقر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيق الالمع الذهبي املتحدة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البوادي احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرب الوهاج للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء ال�ساروج �س.م.م .

اإعـــالن عن بــدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة �سلطـــان بن �سيـــف ال�سام�ســـي و�سريكــــه 
للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حميد ال�سبلي و�سريكه ملقاولت 
البناء - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن بخيت بن م�سعود املقبايل و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مدار ال�ضالم املتحدة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة علي بن فا�ضل و�ضريكه للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العزي وال�ضيابي للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع امل�ضدر الذهبية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضنا�ش للم�ضاريع ال�ضاملة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة هالل بن �ضامل املنذري و�ضركاه للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضما �ضمائل امل�ضيئة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رياحني املعبيلة للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضمهرم العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرو�ش البا�ضم للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البدوي املتميزة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احللول البيئية املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلزامى لال�ضتثمار والتموين �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النقطة احلمراء للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع نزل �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اال�ضهاد للتجارة واخلدمات �ش.م.م .

اإعـالن عن بـــدء اأعمـــال الت�ضفـيــة ل�ضركــة خمــي�ش بــــن را�ضـــد بن �ضيـــف العي�ضائــــي 
وولده - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طالل ون�ضر اأبناء �ضليمان نا�ضر الوهيبي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املنزل املبارك �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرمول للم�ضاريع املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأر�ش اللوت�ش العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأثمار اخلليج - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضياء االأفق الدولية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مافوي و�ضركاوؤهم �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الكوكب لالأثاث �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهيل العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بـــدء اأعمــــال الت�ضفـيـــة ل�ضركـــة حمـــــود بــن �ضلطــان بـن �ضعيـــد العامـــري 
وولده - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العزم املتجدد للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنوم ابليتا �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العامرات املا�ضية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة غزال اجلزيرة للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خالد للم�ضاريع املميزة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأطل�ش للمواد الكيميائية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امليمني للتقنية والو�ضائط �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج القرية للتجارة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع واحة التقنية - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضيب لل�ضتائر العمودية - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضيدلية جربين - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز الر�ضا�ضي للعطور �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز مطرح للعطور �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع احلديدي املتكاملة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواء العا�ضمة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضحار للطريان �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البناء والتعمري والتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة باقة االأوائل للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأبو منرية الوطنية - تو�ضية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة نخيل اأرزات للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفية ل�ضركة الرك�ش املتحدة للتجارة .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الهاوي للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوابة املو�سة للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رمال ال�سوميية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الريف ال�سرقي .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سواء اجلادي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بخيت �سعيد قهور و�سركاه للتجارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حم�سن م�سلم ح�سن العامري للتجارة .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الزاهية ال�ساملة للتجارة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بهاء ظفار للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سم�س البليد للتجارة واملقاولت .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة واحة اخلزينة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الأبراج الفنية �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرمي لال�ستثمار ال�سياحي �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع اأبراج دبي احلديثة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سباأ للخدمات النفطية �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فيافـي بهجة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع الزهور الع�سرية �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ال�سومر الوطنية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سبائك جعالن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو اأيهم احلديدي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأ�سواء الغربة الذهبية �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلليجية للخدمات البيئية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأجيال للهند�سة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة قريات للكهرباء �س.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سيــح النه�ســـة للمقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اأبيات املتحدة �س.م.م .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة غ�سون الكامل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة املباح�ســي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة البيان للخدمات التعليمية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بيت ال�ستثمار العقاري �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبنــاء �سانــع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرحمات الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الريحان للم�ساريع املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قوة ال�سحراء للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو عهد الوهيبي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سور اللواتيا للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة معامل ح�سينة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سائر ح�سينة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو �سعيد احلرا�سي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دمييت املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جمموعة تكنيك لل�سيارات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوابة املحيط ال�ساملة لال�ستثمار �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة باملريا لل�سفر وال�سياحة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احتاد عرب اخلليج �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال وجمة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة امل�ساريع الرباقة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابن الدلهمي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن �سلمان بن �سالح الربيكي وولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال وادي ال�سرمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227
228
228
229
229
230
230

231
231

رقم 
ال�سفحة



اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأمواج الباطنة املتكاملة للتجارة - تو�صية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة يون�س بن حممد بن اأحمد اليماين و�صركاه 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املفرق املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دنيا الورد �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة النا�صح املتحدة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمــوز الياقـــوت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صبكة الربط �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صبكات اخلم�س �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صبكة ال�صم�صية للتقنية - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عامل االأحالم �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة امل�صيلة العربية للتجارة العامة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع �صم�س ال�صباح الوطنية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التهامي لتقنية املعلومات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معني �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع فر�صان الرباري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صماء للتوريدات ال�صناعية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة األباب اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صماء حطني �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ربابنــة �صــور للتجـــارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مبــارك بــن علـي بــن �صعيــد العامــري وولــده 

للتجــارة واملقــاوالت - ت�صامنيــة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع ال�صافية املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بيت القفل للتجارة واملقــاوالت - ت�صامنيــة .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بوابة الواحة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نهـــر الرحمــة للتجــارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمــال الغابـــة خلدمــات النفط والتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمال الداخلية احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة تــــالل ال�صام احلديثة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة القــد�س العربية للمعدات الثقيلة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعيد بن را�صد وحمد بن را�صد للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن حميد بن بخيت املجرفـي واإخوانه 

للتجارة واملقاوالت . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد بن عبيد بن علي اخلزميي واأوالده للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الراك للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو اأحمد املزروعي للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روزنة اخلليج للتجارة واملقاوالت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صلطان بن علي بن عبيد العمري و�صريكه 

للتجارة - ت�صامنية .
وولده  العمري  عبيد  بن  علي  بن  �صلطان  ل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجارة - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برج �صنا�س للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة متميزين اخلليج - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار الزاهرة للتجارة - ت�صامنية .

عبداللـه  بن  �صعيد  اأبناء  وحمود  را�صد  ل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
احلو�صني - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد ال�صاحلي و�صركاه للتجارة واملقاوالت - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عبدالعزيز املمتازة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صر العطاء - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة القلعة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ظالل احلجال للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حدائق احلجال للتجارة - ت�ضامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهول املغيدر للتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اوران�ش الدولية �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التفاق للم�ضاريع الإن�ضائية والتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الطريق املا�ضي الوطنية �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز البراج للر�ضاقة والتجميل �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نربا�ش اخلليج املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النجوم الع�ضرة العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الأهلية للتجميل واحلالقة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الو�ضيط للنفط والغاز �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضالة احليل للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو احلجاج العرميي للتجارة - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوطنية خلدمات الهند�ضة البحرية - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شاط لل�شحن والنقل �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع التكافوؤ احلديثة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإعمار الظاهرة للتجارة واملقاولت - تو�ضية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع بو�ضر العامرة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الغردق للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلط اجلديد العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضامة الزدجايل و�ضركاه �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فنون العا�ضمة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضادر التقنية املتطورة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الطليعة خلدمات التدريب والإدارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضاري للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنوار ال�ضباح احلديثة �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالع ال�سماء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بـــدء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة الإمـــارات �سرتونغفـــور�س ل�ســد هياكــــل 

اخلر�سانة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجرة املباركة للتجارة �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركة الدولية خلدمات املياه �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دليل املعبيلة للتجارة �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املعبيلة الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وكالت بدر ودميا �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز حت�سيل الفواتري �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي والعبديل للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية للت�سميمات الع�سرية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع بركة ال�سرف للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة الفريدة للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة التفوق للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواعد الذهبية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان وعبداللـه التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحم للت�سويق الزراعي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سقيف للمقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تهاين الدولية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع م�سقط ال�ساملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم اخلليج العربي �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطرقة لتاأجري املعدات الثقيلة وال�ساحنات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء البي�ساء الدولية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الأزرق لتطوير الأعمال �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان لال�ستثمار والتطوير العقاري �س.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�سياد احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق العا�سمة الدولية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد اخلط الأخ�سر �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لواء امل�ستقبل للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الباطنة احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفرو�سات ال�سرقية - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة املتاألقة للتجميل �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفاة للرخام �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة بات للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالة ال�سرق للمنا�سبات الأعرا�ش �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة م�سقط �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التالل ال�سبعة للم�ساريع �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمي واإخوانه للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماح الوطنية للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية اخلليجية املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اتقان للربجمة �ش.م.م .

الت�سفيــــة ل�سركــــة �سلطــــان خليفــــة احلبتــــور و�سركـــــاه  اأعمــــال  انتهــاء  اإعـــالن عن 
للتجارة وال�ستثمار .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ازال املتحــــدة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة نفـــون العامليــــة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الفون للمقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة اخلليجيـــة للتوريــــدات �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة الأجنحــــة املتحــــدة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة م�سك لل�سفـــر وال�سياحــة �ش.م.م .
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وزارة الإ�سكـــــــان

قـــــرار وزاري

رقــم 2018/35

بتعديل القرار رقم 2009/2 ب�ساأن حتديد اأ�س�س تثمني 

الأرا�سي واملن�ساآت واملحا�سيل الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

ا�ستنادا اإلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

واإلى نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/32 باإ�سناد بع�ض الخت�سا�سات ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/64 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإ�سكان واعتماد هيكلها 

التنظيمي ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2009/2 ب�ساأن حتديد اأ�س�ض تثمني الأرا�سي واملن�ساآت واملحا�سيل 

الزراعية املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،

واإلى موافقة وزارة املالية ، 

واإلى موافقة جمل�ض الوزراء ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ض البند )5( من اأول من الق�سم الأول من القرار رقم 2009/2 ب�ساأن حتديد 

العامة  للمنفعة  ملكيتها  املنزوعة  الزراعية  واملحا�سيل  واملن�ساآت  الأرا�سي  تثمني  اأ�س�ض 

الن�ض الآتي :
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�سكل  فـي  املواطن  تعوي�ض  امل�سروع  وامل�سوؤولة عن  امللكية  نزع  على اجلهة طالبة   - 5

املقـــدرة  املبالـــغ  اإلى  ت�ســـاف  املتاأثــر  العقـــار  بن�سبة )6%( من قيمة  �سنوية  فائدة 

للتعوي�سات وذلك مـــن تاريــخ انتقــال �سنــد امللكيــة اإلى اجلهة طالبــة نــزع امللكيــة 

وحتى تاريخ ت�سلم التعوي�ض العيني اأو النقدي اأو اإلغاء امل�سروع .

اإذا كـان التاأخيــر فــي ت�سلـم  وفـي جميع الأحــوال ل ي�ستحـــق املواطــن التعويــ�ض 

التعوي�ض العيني اأو النقدي يرجع اإليه .

املــادة الثانيـــــة

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

املــادة الثالثـــــة

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

�سدر فـي : 24 مـن �سعبــــــــان 1439هـ

املوافــــق : 10 مـن مايـــــــــــــو 2018م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�سبيبي 
                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان
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وزارة التعليـــم العالـــي
قرار وزاري

 رقم 2018/19   
باإن�شاء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

ا�ستنادا اإلـى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41 ، 
واإلـى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعـاهد العليا اخلا�سة ، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل ، واعتماد 
هيكلها التنظيمي ، 

واإلــى الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقــم 99/36 ، 
العليا اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  واإلى الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد 

 ، 2000/34
كلية  اإن�ساء  باملوافقة على  فـي اجلل�ســة رقم 96/21  ال�ســادر  الــوزراء  قــرار جمـلــ�س  واإلــى 

كالدونيان الهند�سية ، 
واإلى املوافقة رقم 322/3/2000 على اإن�ساء كلية عمان الطبية ، 

واإلى موافقة جمل�س التعليم فـي اجتماعه الثالث املنعقد بتاريخ 2017/9/25م على اإن�ساء 
جامعة خا�سة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهند�سية ، وكلية عمان الطبية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

 تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

تن�ســاأ جامعة خا�سة من خالل دمج كليتي كالدونيان الهند�سية ، وعمان الطبية ، وت�سمى 
ويكون   ، االعتبارية  ال�سخ�سية  لهـا  وتكـون   ، والتكنولوجيــا(  للعلــوم  الوطنيــة  )اجلامعــة 
مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط ، وت�سم ثالث كليات ، وهي كلية الهند�سة ، وكلية الطب 

والعلوم ال�سحية ، وكلية ال�سيدلة .

املــادة الثانيــة

ميثل اجلامعة اأمام الوزارة واجلهات الر�سمية وفـي عالقاتها مع الغري رئي�سها .
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املــادة الثالثــة

مينح الـموؤ�س�سون مدة ) 6 ( �ستة اأ�سهر مـن تاريخ العمل بهــذا القرار ، الإنهاء االإجراءات 
الـالزمـــة ملمار�ســـة اجلامعـــة اأعمالهـــا ، ويجـــوز زيــادة املــــدة لـ) 6 ( �ستـــة اأ�سهـــر اإ�سافيـــة ، 

بعد موافقة وزير التعليم العايل .

املــادةالرابعــة 

ي�سـدر قرار بـدء الدرا�سة باجلامعة مـن وزير التعليم العايل ، مت�سمنا م�سميات املوؤهالت 
والب�سرية  املادية  االأكادميية ومقوماتها  املتطلبات  كافة  ا�ستكمال اجلامعة  بعد   ، العلمية 
وغريها من متطلبات تنفيذ الربامـج الدرا�شيــة املرخــ�ص بها للجامعة ، طبقا لل�شروط 

وال�سوابط املقررة  فـي هذا ال�ساأن .

املــادة اخلام�شـة

ت�سدر جمـاعة املوؤ�س�سني قرارا بت�سكيل جمل�س اأمناء اجلامعة ، طبقا لالأحكام املن�سو�س 
عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�سة امل�سار اإليه .

املــادة ال�شاد�شـة

اأمناء اجلامعـة املهـام واالخت�سا�سـات املبينة فـي نظـام اجلامعات اخلا�سة  يتـولى مـجل�س 
امل�ســـار اإليـــه ، وعلــى االأخــ�س تعييــن رئيــ�س اجلامعـة ، ونوابه ، واأعـ�ساء جمل�س اجلامعة ، 

بعد موافقة وزارة التعليم العايل .

املــادة ال�شابعــة

ي�سكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها ، وع�سوية نوابه ، وعمداء الكليات ، وروؤ�ساء مراكز 
البحوث العلمية ، ويجوز اأن ي�شم املجل�ص اأع�شاء من ال�شخ�شيات العامة من ذوي اخلربة  

فـي �سوؤون التعليم ، يعينهم جمل�س االأمناء .

املــادة الثامنــة

يختـ�س جملـ�س اجلامعــة مببا�سـرة كافــة االأعمـال واالإجــراءات الالزمـة لتنظـيــم واإدارة ، 
وح�سن �سري العمل باجلامعة ، وله على االأخ�س مبا�سرة املهام االآتية :

1 - ت�سييـر ال�ســوؤون العلميــة واالإداريــة للجامـعــة ، وتنفيــذ ال�سيا�ســات التــي يقررهــا 
جمل�س االأمناء .

2 - اإقرار �شيا�شات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
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3 - تنظيم �سوؤون خدمات الطالب الثقافية والريا�سية واالجتماعية .
4 - حتديد قواعد اختيار العمداء ، وجمال�س الكليات ، ومراكز البحوث العلمية .

5 - اقرتاح خطة الدرا�سة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الف�سول الدرا�سية .
6 - و�سع نظم املحا�سرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم االمتحانات .

والبحثية  العلمية  واملعاهد   ، االأخرى  واجلامعات  اجلامعة  بني  الروابط  تقوية   -  7
املختلفة واجلهات احلكومية .

8 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلها جمل�س االأمناء .

املــادة التا�شعــة

يكون لكل كلية عميد ، وم�ساعد للعميد ، وجمل�س للكلية ي�سكل برئا�سة العميد ، وع�سوية 
م�ساعده وروؤ�ساء االأق�سام .

املــادة العا�شـرة

يخت�س جمل�س الكلية مببا�سرة كافة االأعمال الالزمة لت�سيري ال�سوؤون االإدارية والعلمية 
بالكلية ، وله ب�سفة خا�سة تويل املهام االآتية : 

1 - اإقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .
2 - حتديد مواعيد االمتحانات ، وو�سع جداولها ، وتوزيع اأعمالها ، وت�سكيل جلانها .

3 - اقرتاح تعيني اأع�ساء هيئات التدري�س ، وندبهم .
4 - اقرتاح نظم املحا�سرات ، والتمرينات العملية .

5 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلـهـا اإليه مـجل�س اجلامـعة .

املــادة احلادية ع�شرة

يكون لكل ق�سم من اأق�سام الكلية جمل�س ي�سكل من رئي�س الق�سم ، وع�سوية جميع اأع�ساء 
هيئة التدري�س فيه .

املــادة الثانيـة ع�شـرة

املتعلقة  واالإدارية  والدرا�سية  العلمية  ال�سوؤون  فـي جميع  بالنظر  الق�سم  يخت�س جمل�س 
بالق�سم ، وعلى االأخ�س مبا ياأتي :
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1 - و�سع نظام العمل بالق�سم ، والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات .
2 - حتديد املقررات الدرا�سية التي يتولى الق�سم تدري�سها ، وحتديد حمتواها العلمي .

3 - حتديد الكتب واملراجع  فـي مواد الق�سم ، وتي�سري ح�سول الطالب عليها .
4 - مناق�سة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .

املــادة الثالثـة ع�شرة

العام  التعليم  دبلوم  �سهادة  على  احلا�سلني  والأجانب  العمانيني  الطالب  اجلامعة  تقبل 
اأو ما يعادلها ، وفقا لل�ضروط وال�ضوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة ، طبقا للقوانني 

واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك . 

املــادة الرابعة ع�شرة

متنح اجلامعة بعد موافقة وزارة التعليم العايل املوؤهالت العلمية املنا�سبة من الدرجات 
الواردة فـي الإطار الوطني للموؤهالت العلمية .

املـادة اخلام�شة ع�شرة

ت�سري على جميع الطلبة امل�سجلني بكلية كالدونيان الهند�سية ، وكلية عمان الطبية ، قبل 
تاريخ العمل بقرار بـدء الدرا�سة باجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، الأحكام والنظم 

واللوائح الأكادميية املعمول بها بالكليتني اإلى حني تخرجهم .

املـادة ال�شاد�شة ع�شرة

تخ�سع اجلامعة - فيما مل يرد به نــ�س فــــي هــذا الــقرار - للقوانيـــن واللوائـــح والقـــرارات 
املنظمة للجامعات اخلا�سة املعمول بها .

املـادة ال�شابعة ع�شرة

ين�سر هـذا الـقرار  فـي الـجـريدة الـر�سميـة ، ويعـمل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�سـره .

�شدر فـي : 16 مـــن �شعبــــــــان 1439هـ
املوافــــق :   2  مـــن مـــايــــــــــو 2018م   

د.راوية بنت �شعود البو�شعيدية
                                                                                     وزيـــــــــــــــــرة التعليـــــــــم العالــــــــــي
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وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري

رقم 2018/76
ب�صاأن ر�صوم تاأجري القاعات املتعددة اال�صتخدام

والتدريـــب باملوؤ�ص�صـــات التابعـــة لــــوزارة ال�صحــة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد 
هيكلها التنظيمي ،

واإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقــرر

املــادة االأولـــى

يكـــون تاأجيـــر القاعــــات املتعـــددة اال�ستخـــدام امللحقـــة باملوؤ�س�ســـات التابعـــة لــوزارة ال�سحــة 
كل �ساعتني نظري الر�سوم االآتية :

1 - )300( ثالثـمائة ريال عماين خالل اأيام العمل الر�سميــة ، وي�ســاف اإليهــا )100( 
مائة ريال عماين عن كل �ساعة اإ�سافية .

2 - )500( خم�سمائة ريال عماين خالل اأيام االإجازات االأ�سبوعية والر�سمية ، وي�ساف 
اإليها )120( مائة وع�سرون رياال عمانيا عن كل �ساعة اإ�سافية .

املــادة الثانيــة

حتدد ر�سوم التدريب باملوؤ�س�سات ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة على النحو االآتي :

اجلهـــة امل�صتفيـــدة
قيمة الر�صم اأ�صبوعيا 

بالريال العماين بالن�صبة لكل متدرب 

 )90( ت�سعون رياال عمانيااملتدربون من املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة

)15( خم�سة ع�سر رياال عمانيا    املتدربون من املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة
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املــادة الثالثــة

ال يجوز ا�سرتداد الر�سوم املح�سلة طبقا لهذا القرار فـي حالة عدم ا�ستغالل القاعة املوؤجرة 

خالل املدة املتفق عليها الأ�سباب راجعة للم�ستاأجر اأو االعتذار عن التدريب .

املــادة الرابعــة

يلتزم امل�ستاأجر - من غري وحدات اجلهاز االإداري للدولة - بتقدمي �سمـــان بقيـــمة تعــادل 

ن�ســف ر�سوم اإيجار القاعة على االأقل ، اأو خطاب �سمان م�ســرفـي �سار حلـــني انتهاء مدة 

االإيجار بذات القيمة ، ويرد للم�ستاأجر بعد ت�سليم القاعة بحالة جيدة .

املــادة اخلام�صــة

يلتزم امل�ستاأجر با�ستغالل القاعة املوؤجرة فـي الغر�ص املخ�س�ص لها ، وباملحافظة عليها ، 

ويكــون م�ســـوؤوال عمـــا يلحــق بها من تلف ، اأو هالك نا�سئ عن �سوء اال�ستخدام فـي اأثناء 

انتفاعه بها .

املــادة ال�صاد�صــة

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

�صدر فـي : 17/ 8 /1439هـ
املوافــــق :  3  / 5 /2018م  

د.اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي
                                                                               وزيـــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــة

                                                                                                                       

-28-



بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملـخــــــ�ص

   نظـام  اجلمعية العمانية للعالج الفيزيائي 

ا�ستنادا اإلى قانـون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 
تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "اجلمعية العمانية للعالج الفيزيائي " ، على النحو الآتي :

ا�ســم اجلمعيـــة : اجلمعية العمانية للعالج الفيزيائي .

رقــــــم القيــــــد : 2018/121 .

رقم وتاريـخ اإ�سهـار اجلمعية : القــــــــرار الـــــــــوزاري 2018/68 ال�ســــــادر بتاريـــــــــخ  13 مــــن 
�سعبـــــــان 1439هـ ، املوافــــق 29 مـــن ابريــــــل 2018م .

مقـرهــــــــــــــــــــا : حمافظــة م�سقـــــط .

االأهـــــــــــــــداف :

العمل على اأن تكون اجلمعية مرجعا ومنظما ملهنة العالج الفيزيائي فـي ال�سلطنة   - 1
وتطوير املهنة بحيث تكون منربا ميثل املخت�سني اأمام اجلهات واملنظمات املحلية 

والدولية .

تقدمي اأف�سل اخلدمات التاأهيلية وال�سحية املمكنة للمجتمع العماين من خالل   - 2
التعاون مع كافة اجلهات ال�سحية .

3 - تقدمي ال�ست�ســـارات التخ�س�سيــة للفئــات املحتاجــة لهــا ، كاأ�سحــاب الحتياجــات 
اخلا�سة ومراكز التاأهيل عن طريق فتح الباب لهــم وعقد الدورات التدريبيـة .

العمـل علـى توعيــة املجتمــع �سحيــا فيما يخــ�ص ال�سحـة البدنية خا�سة وال�سحة   - 4
ب�سكـل عـام ، باإقامـــة فعاليــــات توعويــــة وور�ص عمـــل تثقيفيــــة للمجتمــع واملوؤ�س�سات 
احلكومية واخلا�سة ، لإن�ساء قاعدة �سحية عري�سة للمجتمع العماين من �ساأنها 

تقليل ال�سغط على املوؤ�س�سات احلكومية .

5 - املحافظة على �سرف املهنة وحمايتها ، وح�سر مزاولتها بني الكوادر املهنية املوؤهلة 
اأكادمييا ومهنيا . 
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اإدارة اجلمعيـــة :

يدير اجلمعية جملــ�ص اإدارة ل يقل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة اأع�ساء ول يتجاوز )12( 

اثني ع�سر ع�سوا ، وتكون مدته )2( �سنتني  .

موارد اجلمعيـــة :

تتكـــون املوارد املالية للجمعية مـــن : 

 - ا�سرتاكات الأع�ساء .

 - التربعات والهبات والو�شايا ، ب�شرط موافقة الوزير على قبولها .

 - اإيرادات الأن�سطة .

 - الإعانات احلكومية . 

 - الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
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ملـخــــــ�ص
   نظـام اجلمعية الزراعية العمانية 

ا�ستنادا اإلى قانـون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 
تقرر ن�سر ملخ�ص نظام " اجلمعية الزراعية العمانية " ، على النحو الآتي :

ا�ســم اجلمعيـــة : اجلمعية الزراعية العمانية .

رقــــــم القيــــــد : 2009/63 .

رقم وتاريـخ اإ�سهـار اجلمعية : 2016/174 ال�سادر بتاريــخ 21 من ربيع الأول 1438هـ ، 
املوافــــق 21 مـــن دي�سمرب 2016م .

مقـرهــــــــــــــــــــا : حمافظــة م�سقط .

الأهـــــــــــــــداف :

التعاون مع اجلهات احلكومية املعنية حلل وتذليل جميع املعوقات وامل�ساكل التي   - 1
تواجه املزارعني اأع�ساء اجلمعية وفروعها .

تبني التقنيات الزراعية احلديثة واملتطورة .  - 2

3 - اإر�ساد املزارعني لتوفري املعدات الزراعية املتطورة وا�ستخدامها مبزارع الأع�ساء . 

نقــل اخلربات واملعلومـــات الفنيـــة والت�ســـال باملخت�ســني داخل وخــارج ال�سلطنــة   - 4
بالتن�سيق مع وزارة التنمية الجتماعية واجلهـــات املخت�ســة بال�سلطنة لتعميمهــا 

على املزارعني .

ا�ستخـــــدام  للبيئـــة وجتنــــب  ال�سديقــة  املبيدات  ا�ستخدام  املزارعني على  5 - ت�سجيع 
الكيماويات ال�سارة ب�سحة الإن�سان والبيئة وتطبيق الأ�ساليب احلديثة فـي املجال 

الزراعي .

ت�سجيع املزارعني على تر�سيد ا�ستهالك املياه با�ستخدام اأنظمة الري احلديثة .   - 6

ال�سعي للح�سول على اخلدمات الت�سويقية والرتويــج للمنتجــات الزراعيـــة داخـــل   - 7
وخارج ال�سلطنة وفتح اأ�سواق جديدة لت�سويق منتجات الأع�ساء .
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اإبرام العقود والتفاقيات اخلا�سة بت�سويق منتجات الأع�ساء وغري الأع�ساء مقابل   - 8
اأجر حمدد ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

امل�ساركة فـي الندوات والبحوث الزراعية داخل وخارج ال�سلطنة بعد موافقة وزارة   - 9
التنمية الجتماعية ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة للح�سول علــى اأ�ســناف 
جديــدة من املحا�سيــل الزراعيــة والطــرق املتطــورة للحــ�ساد ومعامــالت ما بعد 

احل�ساد من التغليف والنقل واملوا�سفات املطلوبة للت�سدير .

10 - تنوع الزراعات املو�سمية ، وعدم الرتكيز على نوع واحد فيها ح�سب امليزة الن�سبية .

11 - ت�سجيع املزارعني على ا�ستخدام التقنيات احلديثة بالزراعة وزراعة املحا�سيل قليلة 
ا�ستهالك املياه حفاظا على املياه وحماية البيئة من التلوث .

فـــي خمتلــف حمافظـــات ووليـات  زراعة احل�سائــ�ص  نقـــل  علــــى  املزارعـــني  ت�سجيـــع   -  12
ال�سلطنة وا�ستخدام الزراعات املحمية لتح�سني جودة املنتج وا�ستمراره وزيادة الإنتاج 

فـي وحدة امل�ساحة .

13 - اأي اأعمال اأخرى تخت�ص بالزراعة وت�سويقها .

اإدارة اجلمعيـــة :

يتكون جمل�ص اإدارة اجلمعية الزراعية العمانية من روؤ�ساء الفروع ، ويدير الفرع جمل�ص    
اإدارة ل يقل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة اأع�ساء ول يتجاوز )12( اثني ع�سر ع�سوا .

موارد اجلمعيـــة :

تتكـــون املوارد املالية للجمعية مـــن : 

 - ر�سوم النت�ساب وال�سرتاكات ال�سنوية لالأع�ساء .

 - التربعات والهبات والو�شايا ، ب�شرط موافقة الوزير على قبولها .

 - اإيرادات الأن�سطة .

 - الإعانات احلكومية . 

 - الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
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وزارة العـــــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2018/5/17

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/5 بتاريخ 2018/5/6م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــة علــى تاأ�سي�س �سركــة / د. �سليم ال�سندودي و�سعيد البحــري للمحاماة واال�ست�سارات 

القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة  ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 20 / 8 / 1439هـ 

املـوافــــق :   6   /  5 / 2018م

د.�شالـــم بــن حميـــد ال�شوافــــي  
                                                                                    قا�س باملحكمة العليا                                                                                  

نائــب رئيـــ�س جلنـــة قبــول املحاميـــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنــه بتاريـخ  2018/1/22م  اتفــق املحامــون )ال�سركـــاء( املذكـــورون اأدنــاه علــى تاأ�سيــ�س �سركـــة 

مدنية للمحامـاة ، تكـون لهــا �سخ�سيـــة معنويــــة م�ستقلـــــة وفقـــــا الأحكــــام قانـــــون املحامــاة 

ال�ســــادر باملر�ســــــوم ال�سلطانـــــي رقـــــم 96/108 ، واأحكــــام القــرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر 

ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيــــ�س ال�شركــات املدنيــة للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكــــون ا�ســــم ال�سركــــة : الدكتور �سليـم ال�سنــدودي و�سعيد البحــري للمحاماة واال�ست�سارات 

القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة  ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فــــي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتني :

اجلن�شية  حمل الإقامة/العنــــــــوان ال�شــــــــــم م

حمافظة م�سقط / اخلو�س

�س.ب : 180 ر.ب : 111
عماين �سليم بن حممد بن خمي�س ال�سندودي 1

حمافظة م�سقط

�س.ب : 180 ر.ب : 111
عماين �سعيــد بن عـــزان بن �سيــف البحـري  2
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غـــر�س ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة واال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�س 
الوكالـــة عـــن االآخريـــن فــــي الدعـــــاوى واالأعمــــال القانونيـــــة االأخــــرى الكفيلـــــة بحفــــظ 
وا�ستــرداد حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمــل 
وكل   ، وت�سجيلهــا  وحمايتهـــا   ، وال�سناعيـــة   ، الفكريــــة  بامللكيــة  اخلا�ســة  احلقــوق  جمــال  فــي 
الهيئات  اأمام  ال�ســاأن  اأو عــــن ذوي  االأعمــــال املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع 
الق�سائيــــة ، وهيئــــات التحكيـــم واالدعاء العام واللجان االإداريــة ذات االختـ�سا�س الق�سائي ، 
وجهـــــات التحقيــق الر�سميــة االأخــرى ، والدفـــــاع عنهــــم فــي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم 
اأو عليهــــم ، واإبــــداء الـــراأي وامل�ســــورة القانونيــــة لطالبيهــــا ، و�سياغـــــة العقـــــود ، واتخـــاذ 

االإجراءات القانونية ب�ساأنهــــا .

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبــــداأ ال�سركــــــة اأعمالــهــــا من تاريخ �سدور قرار اللجنة ، وت�ستمــــر اإلــــى اأن يتـــــم حلهــــــا اأو 
ت�سفيتهــــــا طبقـــا للقواعـــد املقـــررة لذلـــك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

األف ح�ســة بقيمة  اإلــى  ، مق�ســــم  األف ريـال عماين  ال�سركة )50.000( خم�سون  راأ�س مال 
ا�سمية وقدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة ميلك كل �سريك ن�سف مال ال�سركة اأي 

50٪ منها ، وفقا للآتي : 

الن�شبة عدد احل�ش�س اجلن�شية ا�شم ال�شريك م

٪50 25.000 عماين �سليم بن حممد بن خمي�س ال�سندودي 1

٪50 25.000 عماين �سعيــد بن عـــزان بن �سيــف البحـري 2
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كيفيـة توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

توزع االأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .
وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، وال تـوزع االأربـاح 

اإال بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 

مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

اأ - يتولــى اإدارة ال�سركـــة كل مــن د.�سليـم ال�سندودي و�سعيد البحري ، وقد اتفق ال�سركاء  
باالإجماع على هذا التعيني .

يتولى املدير اإدارة وت�سييـر اأعمال ال�سركة وفــقا لهذا العقـــد وقانون املحامـاة والقرارات  ب - 
الوزارية ذات العلقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املديـر علـى حتقيـق اأغــرا�س ال�سركــة ، ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم املقرتحـات   ج - 
والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن االآتي :

ال�سيا�سة العامة الأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء ، وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 
املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .

6 - اختــيار وتعيــني واإنهــاء خدمــات موظفــي ال�سركــة مـــن املحامـــني وامل�ست�ساريـــن 
وغريهم ، وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 

د - ي�ســـاأل املدير ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة االأنظمــة واللوائــح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي االإدارة .
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هـ - ال يجــوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه 

فـي مركز ال�سركة على �سري اأعمالها ، واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها ، واأن يوجـــه 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطل كل اتفاق على خلف ذلك .

يجـب علـى املدير فــي حـال رغبته اعتزال االإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين  و - 

على االأقل من تاريخ االعتزال ، واإال كان م�سوؤوال عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سلحياته .

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ، ويلتزمون باأ�سول املهنة .

ب - ال يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها .

ج - يجوز الأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

عــو�س لأي مـــن ال�شركـــاء وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .

ال يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجـــوز لهــــم خــــلل )6( �ستة  د - 

اأ�سهــر من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ، وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

هـ -  كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 

ال�سركــــــة اأو تعديـــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــــاح وخ�سائـــــر ال�سركـــــة ، 

يجـــب اأن يوافق عليها ال�سركاء باالإجماع .

و - ال يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإال بح�سورهم جميعا .
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قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

ال يحق الأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء االآخرين - باأي من االأعمال االآتية :
اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــلل �سمـــان خـا�س بها اأو اال�ستفـــادة منه .   - 1

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2
لل�سركة . 

اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3
اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو اإبــراء يتعلــق 

باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .

كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد االأ�سبـــاب االآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد االأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 
الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خلل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .
اأ�سبـــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقــــم 99/70 ب�شــاأن ال�شـــروط  7 - اأي 

واالإجـراءات اللزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .
تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية االعتباريـة  ب - 
بالقـــــدر الــــلزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــلل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

) حتت الت�سفية ( .
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تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 
اإبــلغ جلنــة قبـول املحامـني فــي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

وذلك خلل مدة ال تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفية ال�سركة وفقا الأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإذا تقرر - الأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفيـة  بـني  واالتفـــاق   ، فيهـــا  العمـــل  يجـــري  التـــي  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/108 ، والقرار الوزاري رقم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فــي حـــال اخلـــلف فــــي تف�سيـــر اأو تنفيـــذ بنـــود ون�ســـو�س هــــذا العقـــد ، ي�سعـــى ال�سركــاء 
اإلـى حلــه وديـــا ، فــاإذا لـم يتـــم االتفــاق بينهــم يجــوز - الأي منهــم خــلل )30( ثلثني يومــا 
من تاريــخ اإر�سال اإ�سعار الت�سوية الودية - اأن يطلب تعيني حمكم ، وفقا الأحكام املر�سوم 

ال�سلطاين رقم 97/47 .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سليــم بن حممـــد بن خميــ�س ال�سنــدودي                                  التوقيع

2 - �سعيـــــــد بــــــن عــــــزان بــــــن �سيـــــف البحـري                                  التوقيع
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قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2018/5/18

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/5 بتاريخ 2018/5/6م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــة علــى تاأ�سيــــ�س �سركـــــة / العـــلوي و�سركـــاوؤه - حمامـــون وم�ست�ســـارون قانونيـــــون 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 20/ 8 / 1439هـ 

املـوافــــق :   6 / 5 / 2018م

د.�شالـــم بـــن حمـيــــــد ال�شوافـــــي
                                                                                  قا�س باملحكمة العليا

                                                                                    نائب رئيــ�س جلنـــة قبــــول املحاميــــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اأدنــاه على تاأ�سي�س �سركة  اإنه بتاريـخ 2/1/ 2018م اتفـــق املحامون )ال�سركــاء( املذكــورون 

مدنية للمحاماة ، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة ال�سادر 

ب�ساأن  ال�سادر   99/70 رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  واأحكـــام   ،  96/108 رقــم  ال�سلطانــي  باملر�سوم 

ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س ال�شركات املدنية للمحاماة .

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــــــــون ا�ســـــــــــم ال�سركـــــــــــة : العلــــــــوي و�سركــــــــاوؤه - حمامــــــــــون وم�ست�ســــــــارون قانونيـــــــــون 

) �سركــة مدنيــة للمحامــاة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فـي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

 تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

  حمل الإقامة/العنــــــــواناجلن�شيةال�شــــــــــمم

عماينعلي بن خمي�س بن مبارك العلوي1
القرم 29

�س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي

عمانيةاأنوار بنت علي بن خمي�س العلوية2
القرم 29

�س.ب : 3746  ر.ب : 112 روي
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غـــر�س ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة وال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�س 
الوكالـــة عـــن الآخريـــن فـي الدعـــــاوى والأعمــــال القانونيـــــــة الأخــــرى الكفـيلـــــــة بحفــــــظ 
وا�ستــرداد حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمــل 
فـي جمــال احلقــوق اخلا�ســة بامللكيــــة الفكريــــة ، وال�سناعيـــــة ، وحمايتهـــــا وت�سجيلـــهــا ، وكل 
الهيئات  اأمام  ال�ســاأن  اأو عــــن ذوي  الأعمــــال املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع 
الق�سائيــــة ، وهيئــــات التحكيـــم والدعاء العام واللجان الإداريــة ذات الختـ�سا�س الق�سائي ، 
وجهـــــات التحقيــق الر�سميــة الأخــرى ، والدفـــــاع عنهــــم فـي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم 
اأو عليهــــم ، واإبــــداء الـــراأي وامل�ســــورة القانونيــــة لطالبيهــــا ، و�سياغـــــة العقـــــود ، واتخـــاذ 

الإجراءات القانونية ب�ساأنهــــا .

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها فـي 2018/2/1م ، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد 
املقررة لذلك .

راأ�س مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

اآلف ح�ســة  اإلــى ع�ســــرة  اآلف ريـال عماين ، مق�ســــم  راأ�س مال ال�سركة )10.000( ع�سرة 
بقيمة ا�سمية وقدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة ، وفقا للآتي :

الن�شبة عدد احل�ش�س اجلن�شية ا�شم ال�شريك م

٪70 7.000 عماين علي بن خمي�س بن مبارك العلوي 1

٪30 3.000 عمانية اأنوار بنت علي بن خمي�س العلوية 2
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كيفـية توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .
وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 

مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

بن  علي  بنت  واأنوار  العلوي  مبارك  بن  بن خمي�س  علي  كل من  ال�سركة  اإدارة  يتولى   - اأ 
خمي�س العلوية .

ب  - يتولى املدير اإدارة وت�سييـر اأعمال ال�سركة وفــقا لهذا العقـــد وقانون املحامـاة والقرارات 
الوزارية ذات العلقة والنظام الداخلي لل�سركة . 

يعمل املديـر علـى حتقيـق اأغرا�س ال�سركـة ، ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم املقرتحـات  ج - 
والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء ، وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 
املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .

6 - اختــيار وتعيــني واإنهــاء خدمــات موظفـي ال�سركــة مـــن املحامـــني وامل�ست�ساريـــن 
وغريهم ، وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 

د - ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .
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هـ - ل يجــوز لل�سريــك غيــر املديــر اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه 

فـي مركز ال�سركة على �سري اأعمالها ، واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها ، واأن يوجـــه 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطل كل اتفاق على خلف ذلك .

يجـب علـى املديــر فـي حـال رغبتــه اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين  و - 

على الأقل من تاريخ العتزال ، واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سلحياته .

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ، ويلتزمون باأ�سول املهنة .

ب - ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها .

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

عــو�س لأي مـــن ال�شركـــاء وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .

ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجـــوز لهــــم خــــلل )6( �ستة  د - 

اأ�سهــر من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ، وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

هـ -  كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 

 ، اأربـــــاح وخ�سائـــــر ال�سركـــــة  اأو تعديـــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـي  ال�سركــــــة 

يجـــب اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .
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قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء الآخرين - باأي من الأعمال الآتية :
اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــلل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .   - 1
اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 
اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3
اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو اإبــراء يتعلــق 

باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .

كيفـية حــل ال�شركــة وت�شفـيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد الأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 
الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خلل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .
اأ�سبـــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقــــم 99/70 ب�شــاأن ال�شـــروط  7 - اأي 

والإجـراءات اللزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .
تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فـي دور الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 
بالقـــــدر الــــلزم للت�سفـية ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــلل مـــدة الت�سفـية عبـــــارة 

) حتت الت�سفـية ( .
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تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ، ويجب على املدير 
اإبــلغ جلنــة قبـول املحامـني فـي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

وذلك خلل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإذا تقرر - لأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفـية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفـية  بـني  ، والتفـــاق  فـيهـــا  العمـــل  التـــي يجـــري  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/108 ، والقرار الوزاري رقم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حـــال اخلـــلف فـي تف�سيـــر اأو تنفـيذ بنـــود ون�ســـو�س هــــذا العقـــد ، ي�سعـــى ال�سركــاء 
اإلـى حلــه وديـــا ، فــاإذا لـم يتـــم التفــاق بينهــم يجــوز - لأي منهــم خــلل )30( ثلثني يومــا 
من تاريــخ اإر�سال اإ�سعار الت�سوية الودية - اأن يطلب تعيني حمكم ، وفقا لأحكام املر�سوم 

ال�سلطاين رقم 97/47 .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - علي بن خمي�س بن مبارك العلوي                                   التوقيع

2 - اأنوار بنت علي بن خمي�س العلوية                                   التوقيع
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قــــرار لـجنة قبــول املحاميــن

رقم 2018/5/19

باإعــالن تعديـل بعـ�س مـواد عقـد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،

واإلى قرار جلنـة قبول املحامني رقـــم 2017/9/47 بتاأ�سيـــ�س �سركــــة / عبدالر�ســـا وعبداللــــه 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/5 بتاريخ 2018/5/6م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديـالت املرفقــــة علــــى عقــد تاأ�سيــــ�س �سركــــة / عبدالر�ســـا وعبداللــــه للمحامــــاة 

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

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 20 / 8 / 1439هـ 

د.�شالـــم بـن حميـــــد ال�شوافــــــياملوافـــــق :   6 / 5 / 2018م
                                                                                        قـــا�س باملحكمـــــة العليــــــا

                                                                                        نائب رئيــ�س جلنــة قبـول املحاميــن
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تعديــل عقــــد تاأ�شيـــ�س
�شركــة عبدالر�شا وعبداللـه للمحامــاة وال�شت�شــارات القانونيــة

اأدناه  " املذكورون  ال�سركاء   " ، اتفـــق املحامــون  اإنه فـي يــوم االأحد املوافـــق 2018/1/11 م 

على تعديل عقد تاأ�سي�س �سركة/ عبدالر�سا وعبداللـه للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة( والتي مت تاأ�سي�سها وفقا الأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم 

ال�شروط  �شاأن  فـي  ال�شادر  رقم 99/70  الوزاري  القرار  واأحكام   ، رقم 96/108  ال�سلطاين 

واالإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة وذلك كاالآتي :

اأول : تعدل املــادة )8( من عقد التاأ�سي�س لتقراأ كما يلي :

املــادة ) 8 ( 

يتولى اإدارة ال�سركة ال�سركــاء/ عبداللــــه بن نا�سر بن اأحمد العوميـــري وعبــدالر�ســا  اأ - 

حيدر عبدالر�سا ، وقد اتفــق ال�سركــاء باالإجــماع على هــذا الت�سرف فـيكــون كل واحد 

منهما له حق االإدارة والتوقيع منفردا ماليا واإداريا . 

اإدارة وت�سييـــر اأعمـــال ال�سركــة وفقــا لهــذا العقـــد وقانـــون املحامــاة  يتولــى املديــرون  ب - 

والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمــل املديــرون علـــى حتقيــــق اأغــــرا�س ال�سركـــة ويكــون لهــم فـي �سبيـــــل ذلك تقديـــم  ج - 

املقرتحات والتو�سيات لل�سركـــاء ب�ساأن االآتي :

ال�سيا�سة العامة الأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 2

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .  - 3

القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 4

اختيار وتعيني واإنهــاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامـــني وامل�ست�ساريــــن   - 5

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل .
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د -  ي�ســـاأل املدراء ب�سفة �سخ�سية جتاه ال�سركة اأو الغيـــر عن خمالفـــة االأنظـــمة واللوائـــح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي االإدارة .

هـ -  ال يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن لــه اأن يطلــع بنفــ�سه 

فـي مركــز ال�سركــة على �سيــر اأعمالهــا واأن يفحــ�س دفاترهـا وم�ستنداتهــا واأن يوجـــه 

الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

و -  يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال االإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين 

على االأقل من تاريخ االعتزال واإال كان م�سوؤوال عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

ز -  تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته .

ثانيا : تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون تعديل .

توقيــــع ال�شركــــاء :

1- عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري                       التوقيع : 

2- عبـــدالر�ســا بــن حيــدر بـــن عبدالر�ســـا                       التوقيع : 
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قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقم 2018/5/49

باإعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،

واإلـى قــرار جلنــة قبـــول املحاميــن رقـــــم 2016/5/13 باملوافقة على تاأ�سي�س �سركـــــة / حممد 

ال�سيدي وعبداللـه البادي للمحامـاة واال�ست�سارات القانونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة ( ،

واإلــى حم�ســر اجتماع ال�سركــاء املوؤرخ 2018/4/9م املت�سمـن حــل ال�سركـــة ،

واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2018/5 بتاريخ 2018/5/6م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حـــــل �سركـــــــة / حممــــد ال�سيــــدي وعبداللـه البــــادي للمحامـــــــاة واال�ست�ســـــارات القانونيــــــة 

) �سركــة مدنيـــة للمحامـــاة ( مـــن �سجــــل قيــــد ال�سركــــــات .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 20 / 8 / 1439هـ 

املوافـــــق :   6 / 5 / 2018م

د.�شالـــم بـن حميـــــد ال�شوافــــــي
                                                                                        قـــا�س باملحكمـــــة العليــــــا

                                                                                        نائب رئيــ�س جلنــة قبـول املحاميــن
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وزارة التجارة وال�صناعة
اإعـــــــــالن

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

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1
)21(OM/P/2016/000025

)22(3/2/2016

)31(    864118/61 - PCT/CA2014/050752

)32(  9/8/2013 - 8/8/2014

)33(US - CA

زيوت ثقيلة بها عدد حم�سي اإجمايل وحمتوى اأوليفني خمتزل .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بعملية ملعاجلة نفط ثقيل عن طريـــق ت�سخـــني تغذيـــة )57(
راجعة تتكون من نفط ثقيل من اأجل ف�سل جزء اأول من النفط الثقيل ، يحتوي 
للمجموعات  االإجمايل  العدد  من   )%25( على  يزيد  ال  ما  على  االأول  اجلزء 
احلم�سية للنفط الثقيل ، يحتوي اجلزء الثاين على ما ال يقل عن )75%( من 
العدد االإجمايل للمجموعات احلم�سية للنفط الثقيل ، من ثم تتم معاجلة اجلزء 
الثاين فـي ظل الظروف التي توفر النفط الثقيل الذي يحتوي على عدد حم�سي 
اأو يقل بن�سبة )50%( على   ) KOH/جم  اأو )TA( ال يتعدى )01 جمم  اإجمايل 
االأقل عن العدد احلم�سي االإجمايل قبل املعاجلة وحمتوى اأولفني ال يتجاوز)%01( 
بالوزن وقيمة )p( تبلغ )50%( على االأقل من قيمة )p(للنفط الثقيل قبل املعاجلة 

اأو قيمة )P( التي تبلغ )51( على االأقل .

)71(FRACTAL SYSTEMS INC

 )72(CHRONOPOULOS Christos
DEHKISSIA Soumaine

CHORNET Michel
FRECHETTE Jean
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- 2

)21(OM/P/2015/000341

)22(28/12/2015

)31( 13186744 - PCT/EP2014/063565

)32(  10/9/2013 - 26/6/2014

)33(EP - EP

اجلزء ال�سفلي ملغرفة ملعاجلة �سهارة معدنية ومغرفة معدنية مناظرة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل باجلزء ال�سفلي ملغرفة ميثل جزءا من مغرفــة معدنيــة )57(
ت�ستخدم ملعاجلة �سهارة معدنية كما يتعلق االخرتاع مبغرفة معدنية مناظرة ، 
حيـــث اجلـــزء ال�سفلي املذكور له �سطح علوي و�سطح �سفلي وقناة �سب متتد بني 
ال�سطح العلوي وال�سطح ال�سفلي وي�ستمل كذلك على �سندوق نا�سر يحدده مقطع 

عميق بال�سطح العلوي املذكور .

)71(REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

 )72(KÖHLER Sarah
MARANITSCH Alexander

SPIESS Bernhard
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)21(OM/P/2009/000150

)22(31/8/2009

)31( 547/07 - PCT/CH2008/000143

)32(  4/4/2007 - 4/1/2008

)33(CH - CH

طريقة لتقطري مادة بدء وتركيبة خا�سة بتنفيذ هذه الطريقة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتقطري مادة بدء )4( ت�ستمل على �سائل يراد )57(
لل�سغط  مقاومة   )1( للغاز  منفذة  غري  حاوية  نظام  با�ستخدام   )Fd( تقطريه 
الزائد و/اأو ال�سغط ال�سلبي ، حيث ي�ستمل نظام احلاوية املذكور على مكثف )3( 
اإلى بخار والذي ميكن تعديل درجة حرارته  ال�سائل )Fd( الذي حتول  لتكثيف 
لتوفري ناجت التكثيف )5( باالإ�سافـــة اإلـــى غرفـــة بخــار )6( مرتبطـــة باملبخر )2( 
ومكثف )3( ، ويهدف هذا االخرتاع اإلى �سمان اأن البخار املوجود فـي غرفــة البخــار 
)6( يخلـــو من الغاز اخلارجي فيما عدا كمية باقية منا�سبة ، وللو�سول اإلى هذا 
البخـــار )6( تتم مراقبته والتحكم فيه  املوجود فـي غرفـــة  ال�سغط  الهدف فاإن 
بطريقة ما تـــوؤدي اإلـــى تنفيذ التقطري فـي مـــدى يقتـــرب من �سغـــط بخار الت�سبع 
اخلا�ض بال�سائل املراد تقطـــريه ، ولهـــذا الغـــر�ض  ينبـــغي حتديــــد ال�سغـــط ودرجة 
احلرارة فـي غرفة البخار )6(  ب�سكل م�ستمر ، واإذا كـــان ال�سغــــــط مرتفـــــعا للغايـــة 
، كما يتعلق االخرتاع  اإزالة الغاز اخلارجـــي  يتـــم تقليله بطريقة ما ميكن معها 
احلايل برتكيبة خا�سة بالتقطري طبقا لطريقة ما حيث يتم و�سع الرتكيبة فـي 

حاوية .

)71(LEHMANN Markus

 )72(BRAENDLI  Markus
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)21(OM/P/2015/000291

)22(2/11/2015

)31( 833.1 104 2013 10 - PCT/DE2014/100160

)32(10/5/2013  -  7/5/2014

)33(DE - DE

مركبة برمائية وطريقة لت�سغيل مركبة برمائية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل مبركبة برمائية )1( حتديدا مركبة برمائية ع�سكرية )57(
خـــالل  مـــن  متـــتد   )10( تدفـــق  وقنـــاة  املركبــة  طاقم  ي�ستوعب   )2( جتويف  بها 
التجويف )2( وبها و�سيلة تدوير تعمل بنفث املاء )12( يتم و�سعها فيها بغر�ض 
تدوير )ت�سغيل( املركبة الربمائية )1( عند حتركها على املاء حيث يتم ت�سمني 
طرف واحد على االأقل )11( من قناة التدفق )10( بالطريقة التي ميكنه غلقها 
بوا�سطة عن�سر م�ساد لالألغام )14( عندما ت�سري املركبة على االأر�ض . باالإ�سافة 
اإلى ذلك ، يتعلق االخرتاع بطريقة لت�سغيل مركبة برمائية )1( حتديدا مركبة 
برمائية ع�سكرية ، بها جتويف )2( ي�ستوعب طاقم املركبة وقناة تدفق )10( متتد 
من خالل التجويف )2( وبها و�سيلـــة تدويـــر تعمل بنفث املاء )12( يتم و�سعها 
فيــها بغر�ض تدوير)ت�سغيل( املركبة الربمائيـــة )1( عندما ت�سري على املاء حيـــث 
يـــتم غلق طرف واحد على االأقـــل )11( مــن قنــاة التدفق )10( بوا�سطة عن�سر 

م�ساد لالألغام )14(عندما ت�سري املركبة على االأر�ض .

)71(Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

 )72(STEGER Gernot
BACHMANN Harald

FALKE Thomas
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)21(OM/P/2015/000210

)22(23/8/2015

)31(13161146.9 - PCT/EP2014/051660

)32(26/3/2013  -  28/1/2014

)33( EP - EP

طريقة وجهاز الإعادة التدوير امل�ستمر ال�ستخراج املياه فـي عملية اإنتاج البويل اأميد .)54(

فـي )57( املياه  ال�ستخراج  امل�ستمر  التدوير  الإعادة  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
عملية اإنتاج البويل اأميد بها خطوات لبلمرة حتبيب وا�ستخراج احلبيبات الحقا 
باملاء . باملثل يتعلق االخرتاع بجهاز يجعل من املمكن اإعادة تدوير املاء امل�ستخرج 

مما ي�سمح باإدارة الطريقة على نحو اقت�سادي .

)71(UHDE INVENTA-FISCHER GMBH

 )72( KATZER Johannes
 SIEBECKE Ekkehard
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)21(OM/P/2006/000014

)22(3/12/2006

)31(10/661669 - PCT/US2004/029739

)32(9/12/2003  -  9/10/2004

)33( US - US

طريقة وتركيبة ال�ستخراج موائع هيدروكربونية من خزان حتت اأر�سي .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتعديل نفاذية املياه لتكوين حتت اأر�سي ت�ستمل )57(
من  يرتاوح  ما  على  ت�ستمل  مائية  برتكيبة  االأر�سي  حتت  التكوين  حقن  على 
اأك�سيد  من  اأو  األكيل  الـ  من  بالوزن   )%2( حوايل  اإلى  بالوزن   )%0.005( حوايل 
اأو من ملح  اأمني ذات ال�سل�سلة املتفرعة  اإيثري  األكيلني ملركبات بويل هيدروك�سي 
من اأمالحها حيث يتم فيها حت�سري الـ األكيل الدهني اأو اأك�سيد األكيلني ملركبات الـ 
بويل هيدروك�سي اإيثري اأمني ذات ال�سل�سلة املتفرعة بوا�سطة تفاعل داى اإيبوك�سيد 
األكيلني  اأك�سيد  اأمينات موؤدية لوظيفة  اأو مع  اأكرث  اأو  األكيل دهني واحد  )اأ( مع 
اأو مع خليط مكون من اأمني واحد اأو اأكرث من االأمينات املوؤدية لوظيفة اأك�سيد 
هيدروجني  ذرتى  لها  التي  االأمينات  من  اأكرث  اأو  واحد  اأمني  مع  و)ب(  األكيلني 
تفاعليتني و)جـ( اختياريا اإجراء تفاعل الـبويل هيدروك�سي اإيثري اأمني الناجت مع 

حم�ض اأو مع عامل األكيللة لتكوين امللح .

)71(NALCO ENERGY SERVICES L.P

 )72( CHANG Kin-Tai
TREYBIG Duane
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)21(OM/P/2004/000011

)22(16/2/2004

)31(01/10818 - PCT/FR2002/02764

)32(14/8/2001  -  31/7/2002

)33(  FR - FR

�سريط تقوية ن�سيجي م�سطح الأنبوبة مقواة بهذا ال�سريط .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سريحة ن�سيج م�سطحة م�سنوعة على �سبيل املثال من )57(
مادة مقواة تلدن باحلرارة ويتم لف ال�سريحة املبتكرة حول اأنبوبة لتكوين طبقة 
واحدة من قن�ة يتدفق من خالله� م�ئع م�شغوط , ويتميز االخرتاع ب�أن ال�شريحة 
)10( املذكـــورة ت�ستـــمل علـــى قطعــة مركزيـــة )11( لهــا مقطع م�ستطيل تقريبا 

وحرفني طوليني )12( يكونان اأرفع من القطعة املركزية .

)71(TECHNIP FRANCE

 )72(DIEUMEGARD  Christophe
 GEREZ  Jean Michel
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)21(OM/P/2016/000203

)22(4/7/2016

)31(61/925346 - PCT/EP2015/050176

)32(  9/1/2014  -  7/1/2015

)33(  US - EP

�سماد يوريا ذو درجة �سالبة حم�سنة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سماد يوريا يتكون من مركب ليجنني وكربيت عن�سري )57(
مت ت�ستيتهما فـي جميع اأجزاء ال�سماد وله درجة �سالبة حم�سنة .

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V

 )72(ALLAIS Cyrille Paul
TOMAZ CARLOS

HUTTER Klaas Jan
INGOLDSBY CHARLES JAMES

GARCIA MARTINEZ Rafael Alberto
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)21(OM/P/2014/000192

)22(11/9/2014

)31(1250225.8 - PCT/EP2013/054907

)32(12/3/2012  -  11/3/2013

)33(SE – EP

)54(. )SCMs( طريقة لت�سنيع مواد اأ�سمنتية تكميلية

اإنتاج )57( اأ�سمنت البورتالند فـي  طريقة لت�سنيع املواد االأ�سمنتية املكملة ال�ستبدال 
اخلر�ش�نة واملالط , حيث ت�شم املواد االأ�شمنتيــة البـــوزالن الطبيعـــي فـي �شورة 
اأن البـــوزالن باحلالة املطحونـــة يتعـــر�ض اإلى  �سخور ورماد . يو�سف االختــــراع 
معاجلة ميكانيكية عالية الطاقة بوا�سطة الطحن فـي اآلة طحــن ، حيـــث ت�ستقبل 
جزيئات البوزالن نب�سات ميكانيكية ، وحيث الطحن يتم لفرتة زمنية حمددة مما 
يوؤدي اإلى قوة ان�شغ�ط ملكعب ب�شلع )2 بو�شة( من املالط ي�شم )80%( اأ�سمنت 
بورتالند و)20%( بوزالن طبيعي بن�سبة 1: 75. 2 للرمل القيا�سي وباالإ�سافة اإلى 
 ASTM C املي�ة الالزمة للح�شول على تدفق املالط بن�ء على املعي�ر االأمريكي
109 ، مل�سغوطة ب�سكل منا�سب فـي وجود اهتزاز وت�سلب عند )20( درجة مئوية 
باإحكام ، بعد )18( يوم ي�ســـل اإلـــى اأكثــــر من اأو ي�ساوي )75 %( مــن قوة االن�شغ�ط 
ملكعب ب�سلع )2 بو�شة( متت مع�جلته كمعكب من املالط املحتـــوي علـــى ن�شـــبة 
اأ�سمنت بورتالند: رمل 1: 2.75 و باالإ�سافة اإلى املياة مناظرة اإلى 48.5 من وزن 

اأ�سمنت البورتالند .

)71(PROCEDO ENTERPRISES ETABLISSEMENT

 )72(RONIN Vladimir
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)21(OM/P/2016/000201

)22(3/7/2016

)31(14150650.1 - PCT/EP2015/050158

)32(9/1/2014  -  7/1/2015

)33(EP – EP

عملية لتح�سري �سماد يوريا - كربيت . )54(

تزويد )57( يتم  - كربيت  يوريا  �سماد من  لتح�سري  بعملية  االخرتاع احلايل  يتعلق 
�ساكن  ع�سو  فـي  دوار  ع�سو  يدور  حيث  ت�ستيت  طاحونة  اإلى  والكربيت  اليوريا 
م�سقوق ومن ثم توفري ت�ستيت من يوريا م�سهورة اأو كربيت م�سهور ويتم تزويد 
�سماد  لتوفري  ت�سكيل  وحدة  اإلى  امل�سهور  الكربيت  اأو  امل�سهورة  اليوريا  ت�ستيت 

اليوريا - الكربيت .

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V

 )72(ALLAIS Cyrille Paul
GARCIA MARTINEZ Rafael Alberto
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)21(OM/P/2016/000051

)22(25/2/2016

)31(   102013217221.4 - PCT/EP2014/067166

)32(  28/8/2013 - 11/8/2014

)33(DE – EP

�سيليكـــون )54( اأ�ســـا�ض مركبـــات  علـــى  ارتباطا م�ستعر�ســا  ترتبط  اأن  تركيبات ميكن 
ع�سوية واالأج�سام امل�سكلة التي تنتج بتلك الطريقة .

يتعلق هذا االخرتاع باأحجار �سناعية ترتبط مع بوليمر وطرق الإنتاجها ويتعلق )57(
برتكيبـــ�ت ق�بلـــة لالرتبـــ�ط امل�شتعـــر�س امل�شتخدمــة التــي تكون على اأ�ش��س من 
مركبات �سيليكون ع�سوية )اأ( حتتوي على ن�سبة مــن مادة ملئ )ب( بن�سبة )%85( 
على االأقل ب�لوزن ب�شرط اأن املكون�ت )ب( تتكون جزئي� على االأقل من م�دة ملئ 

خ�سنة مبقا�ض حبيبات يرتاوح من )0 2 مليمرت( اإلى )10 مليمرت( .

)71(WACKER CHEMIE AG

 )72(Daniel Schildbach
Uwe Scheim

Detlev Ostendorf
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)21(OM/P/2015/000035
)22(8/2/2015
)31(681005/61 - PCT/EP2013/066492
)32(8/8/2012 - 6/8/2013   

)33(US – EP

طريقة لتعزيز حتديد اأفق زلزايل .)54(

يتعلق االخرتاع بطريقة لتعزيز حتديد من �سورة زلزالية جزء على االأقل من )57(
اأفق زلزايل فـي حقل ثالثي االأبعاد حيث تت�سمن الطريقة املذكورة : - ا�ستقبال 
حتديد   - �شلة  ذات  التحكم  نق�ط  من  جمموعة  ا�شتقب�ل   - الزلزالية  ال�شورة 
بالت�ساكل  حتويل  تطبيق   -  : زائف  م�ستطيل  كل  اإلى  ويتم   - زائف  م�ستطيالت 
- حتويل  الزلزالية  لل�شورة  نق�ط حتويل   - - حتديد حقل جديد   : التف��شلي 
امل�ستطيل الزائف املذكور اإلى امل�ستطيل املناظر - تطبيق خوارزمية اإعادة ت�سكيل 
لالأفق اإلى النق�ط املحولة لتحديد جزء من االأفق املحول وت�شتمل اإع�دة الت�شكيل 
احل�ساب  من  جزء  ويت�سمن  االأفق  من  جزء  ح�ساب   - بوا�سـون  ملعادلة  حل  على 
املذكور تطبيق حتويل بالت�ساكل التفا�سلي العك�سي   اإلى اجلزء املحدد من االأفق 

املحول .
)71(UNIVERSITE DE BORDEAUX

 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES
AGRONOMIQUES DE BORDEAUX-AQUITAINE

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
TOTAL SA

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS
 )72(DANIEL Jacques

ZINCK Guillaum
LAVIALLE Olivier

DONIAS Marc
GUILLON Sebastien
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)21(OM/P/2010/00085

)22(24/5/2010

)31(07023274.9 - PCT/EP2008/010092

)32(30/11/2007 - 27/11/2008   

)33(EP – EP

طريقة الإنتاج وحدة تعبئة بدون من�سة نقالة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة الإنتاج وحدة تعبئة بدون من�سة نقالة )24( ، حيث )57(
اأ�سناف التعبئة )4( مر�سو�سة فـي ر�سة منتج )2( ،  ت�ستمل على جمموعة من 
حيث يتم ر�ض اأ�سناف التعبئة )4( بحيث تتكون منطقتي تع�سيق على االأقل )10( 
، ويتم تغليف ر�سة  امل�سعبة  الرافعة  االأقل الأذرع  على م�ستوى ر�سة واحدة على 
املنتج )2( على االأقل فـي منطقة تع�سقه بغ�ساء اأول )14( ، ويتم تدوير ر�سة املنتج 
)16( املك�سو من اأحد اجلوانب بحيث  يتم و�سع جزء من ر�سة املنتج )16( املحتوي 
على مناطق التع�سيق )10( عند القاع ، ويتم تغليف ر�سة املنتج )16( بغ�ساء ثاين 
)20( ي�سل اإلى الغ�ساء االأول )14( ، ويهدف االخرتاع احلايل اإلى توفري طريقة 
حم�سنة الإنتاج وحدة تعبئة بدون من�سة نقالة ، ولتحقيق الهدف املذكور ، يقرتح 
االخرتاع تكوين كل من الغ�ساء االأول والثاين من اأنبوب ، يكون حميطه اخلارجي 
مبدئيا اأ�سغر من حميط ر�سة املنتج ، وتتم اإطالته قبل تغليف ر�سة املنتج ملحيط 

اأكرب من حميط ر�سة املنتج ، ويتميز ب�سد حميطي مرن على ر�سة املنتج .

)71(MASCHINENFABRIK MÖLLERS GMBH

 )72(AKAو Peter
BIRKENFELDو Richard

FRENZELو Norbert
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)21(OM/P/2015/000287

)22(28/10/2015

)31(MUM2013 - PCT/IN2014/000245 1564 

)32(30/4/2013  -  17/4/2014

)33(  IN – IN

تركيب لتح�سري حم�ض التريفثاليك .)54(

تريفثالـــــيك )57( حمــــ�ض  لتح�سيــــر   composition تركيب  احلايل  االخرتاع  يزود 
بارا-تولويك  حم�ض  على  املذكور  الرتكيب  ي�ستـــمل  حيـــث   terephthalic acid
الرتكيب  لكتلة  بالن�سبة  اإلى )4(  مـــــن )005(  p-Toluic acid مبــقدار يرتاوح 
)25( اإلـــى   )002( من  يرتاوح  مبــقدار  االأقل  على  واحد   catalyst حفاز  الكلية 
االأقــــل  علـــى  واحد   ionic liquid اأيونـــي  �سائل  الكلية  الرتكيب  لكتلة  بالن�سبة 
اإلى )50( بالن�ســــبة لكتلـــة الرتكيـــب الكليــــة مذيـــب  مبقدار يرتاوح من )004( 
وبـــارا-زيلني  االأقـــل  علـــى  واحــــد   carboxylic acid كربوك�سيليك  حمــ�ض  مـــن 
تريفثاليك   حم�ض  لتح�سري  عملية  اأي�سا  احلايل  االخرتاع  ويزود   .p-xylene

. terephthalic acid

)71(RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

 )72(ADURI Pavankumar
JAIN SURESH Shantilal

TANGADE Prashant Sudhakar
UPPARA Parasu Veera
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)21(OM/P/2015/00050

)22(25/2/2015

)31(2012  200953 - PCT/JP2013/064125

)32(12/9/2012  -  21/5/2013

)33(  JP – JP

تركيبـــة جبـــ�ض ردغــة جب�ض ج�سم مت�سلب جب�ض مادة بناء اأ�سا�سها اجلب�ض لوح )54(
جب�ض وطريقة ال�سنع ملادة بناء اأ�سا�سها اجلب�ض .

امل�ساكل الهدف هو توفري تركيب جب�ض ردغة جب�ض ج�سم مت�سلب جب�ض مادة )57(
بناء اأ�سا�سها اجلب�ض لوح جب�ض وطريقة �سنع مادة بناء اأ�سا�سها اجلب�ض حتى ميكن 
احل�سول على ج�سم مت�سلب جب�ض بقوة مرتفعة بدون زيادة مقدار املاء امل�ساف 
ب�سكل كبري عندما يتم توفري ردغة جب�ض ، و�سائل احلل  يتم توفري تركيبة جب�ض 
اأ�سا�سها اجلب�ض لوح جب�ض وطريقة  بناء  ردغة جب�ض ج�سم مت�سلب جب�ض مادة 
�سنع مادة بناء اأ�سا�سها اجلب�ض بحيث يتم ت�سمني جب�ض مكل�سن وفو�سفات يوريا 

ن�سا .

)71(Yoshino Gypsum Co Ltd

 )72(Yuji ATAKA
 Yosuke SATO
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)21(OM/P/2016/000216

)22(21/7/2016

)31(61930212 - PCT/US2014/047434

)32(22/1/2014  -  21/7/2014

)33(  US – US

غالف للطعام �سالح لالأكل ومقاوم للرطوبة وطريقة تطبيقه .)54(

يتوجه الك�سف احلالية اإلى تكوين غالف للطعام �سالح لالأكل ومقاوم للرطوبة )57(
والتي يتكون من بوليمر ومذيبات الع�سوية وطريــقة لتطبيـــقه ، لـــدى الغـــالف 
لزوجة منخف�سة تتيح لتطبيق اأكرث كفاءة مـن غالف منتجات املخابز ويقلل من 
العيوب ال�سطحية اأو العيوب التكوينية على منتجات املخابز املجمدة وي�سفي على 
منتج املخابز املجمدة مظهراهز لالأكل فور ذوبان اجلليد من �ساأنه متديد مدة 

�سالحية وتعزيز القيمة التجارية ملنتجات املخابز .

)71(Dawn Food Products Inc

 )72(GONZALEZ JUAREZ Juan Gabriel
JONES Miles Elton

TORRES SAN JUAN Julio Alberto
KUTNER Jane L

ALANIS VILLARREAL Rolando Jesus
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)21(OM/P/2015/000318

)22(1/12/2015

)31(PCT/US2013/051251

)32(19/7/2013

)33(    US

نظام وطريقة للتحكم فـي تدفق مائع اأ�سفل البئر ي�ستمالن على و�سيلة اإغالق )54(
م�ستقلة .

يت�سمن نظام حتكم فـي تدفق مائع جتميعة حتكم فـي التدفق والتي ت�ستمل على )57(
م�سار تدفق مائع ملائع متدفــــق ، يتــم و�ســع مكونات التحكم فـي التدفق االأولى 
على معدل  االأول  املكون  وي�ستمل   ، املائع  تدفق  م�سار  فـي  التوازي  على  والثانية 
تدفق اإيجابي ا�ستجابة للزوجة املائع املنخف�سة ، وي�ستمل املكون الثاين على معدل 
تدفق �سلبي ا�ستجابة للزوجة املائع املنخف�سة ، يتم و�سع �سمام فـي م�سار تدفق 
املائع فـي ت�سل�سل بعدي مع مكونات التحكم فـي التدفق االأولى والثانية ، ي�ستمل 
ال�سمام على م�سارات دخول اأولى وثانية للمائع ال�سادر من مكونات التحكم فـي 
اخلا�سة  املائع  لزوجة  تقليل  يوؤدي  بحيث  التوايل  على  والثانية  االأولى  التدفق 
باملائع املتدفق اإلى زيادة ن�سبة معدل التدفق عرب مكون التحكم االأول اإلى معدل 
اإلى  الن�سبة  ت�سل  عندما  بحيث  التدفق  فـي  للتحكم  الثاين  املكون  عرب  التدفق 
اإلى  ب�سكل م�ستقل من مو�سع مفتوح  ال�سمام  اإزاحة  تتم  م�ستوى حمدد م�سبقا 

مو�سع مغلق .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES  INC

 )72(VEIT Jan
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 - 18  
)21(OM/P/2016/000182

)22(1/12/2015

)31(PCT/US2013/051251

)32(19/12/2014

)33(    US

نظام وطريقة للتحكم فـي تدفق مائع اأ�سفل البئر ي�ستمالن على و�سيلة اإغالق )54(
م�ستقلة .

يت�سمن نظام حتكم فـي تدفق مائع جتميعة حتكم فـي التدفق والتي ت�ستمل على )57(
م�سار تدفق مائع ملائع متدفق ، يتـــم و�ســع مكونـــات التحكم فـي التدفق االأولى 
والثانية على التوازي فـي م�سار تدفق املائع ، وي�ستمــل املكــــون االأول علـــى معــدل 
علـــى  الثاين  املكون  وي�ستمل   ، املنخف�سة  املائع  للزوجة  ا�ستجابة  اإيجابي  تدفق 
مــعدل تدفق �سلبي ا�ستجابة للزوجة املائع املنخف�سة ، يتم و�سع �سمام فـي م�ســار 
 ، والثانية  االأولى  التدفق  فـي  التحكم  مكونات  مع  بعدي  ت�سل�سل  فـي  املائع  تدفق 
اأولى وثانية للمائع ال�سادر من مكونات  ي�ستمـــــل ال�سمـــام علـــى م�ســـارات دخول 
التحكم فـي التدفق االأولى والثانية على التوايل بحيث يوؤدي تقليل لزوجة املائع 
اخلا�سة باملائع املتدفق اإلى زيادة ن�سبة معدل التدفق عرب مكون التحكم االأول اإلى 
معدل التدفق عرب املكون الثاين للتحكم فـي التدفق بحيث عندما ت�سل الن�سبة 
اإلى م�ستوى حمدد م�سبقا تتم اإزاحة ال�سمام ب�سكل م�ستقل من مو�سع مفتوح اإلى 

مو�سع مغلق .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES  INC

 )72(VEIT Jan
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

�إعـــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ، وذلك وفقــــا للمادة )10( من اأحكـــام 

قانــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 واملـــادة )36( 

من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/5/14
)21(OM/P/2014/00102

)44( 2017/10/15
اجلريدة الر�سمية رقم : 1214

)45(
)11(000098

C22B 1/24 )2006.01(; C22B 5/06 )2006.01(; C21C 5/52 )2006.01(Int.Cl.(51)

)71(
اأوتوتيك اأوج/ فنلندا1
2
3

)72(
هيلج كروجريو�س / فنلندا1

با�سي ماكيال / فنلندا2
3

�سما�س للملكية الفكرية /عمان1)74(
2

)31(

 PCT/EP2011/070134 ، فنلندا ، املودع بتاريخ 2011/11/15           )21(

)54(
ت�سمية االخرتاع

تركيب معدين لت�سنيع كروم حديدي
)57(  الو�سف املخت�سر

           يتعلق االخرتاع بتغذية تكوير حتتوي على خام كروميت ، وملح نيكل واحد على االأقل ، وكربيد 
ويتعلـــق االخرتاع   . الوحيد  الوحيدة وعامل االختزال  الكربونية  املادة  فـي �سورة  �سليكون 
واحد  نيكـــل  وملـــح   ، تزويد كروميت  تت�سمن خطوات  تكوير  تغذية  لت�سنيع  بعملية  اأي�سا 
عـــلى االأقل ، وكربيد �سليكون ، ومزج الكروميت ، وملح النيكل الواحد على االأقل ، وكربيد 
ال�سليــكون . ويتعلق االخرتاع اأي�سا با�ستخدام تغذية تكوير فـي �سورة مادة اأولية لت�سنيع 
تغذية تلبيد . ويتعلـــــق االختـــــراع اأي�سا بتغذية تلبيد على �سكل كريات ت�ستمل على تغذية 
التكوير. ويتعلق االخرتاع اأي�سا بكريات ملبدة حتتوي على تغذية التلبيد . ويتعلق االخرتاع 
اأي�سا بعملية لت�سنيع الكريات امللبـــدة . ويتعـــلق االختـــراع اأي�سا با�ستخدام الكريات امللبدة 
اأيـــ�سا بتغذيـــة �سهـــر ت�ستمل على كريات  فـي �سورة مكون تغذية �سهر . ويتعلق االخرتاع 
اأي�سا بعملية لت�سنيع �سبيكة كروم حديـــدي . ويتعلـــق االخرتاع  ملبدة . ويتعلق االخرتاع 

اأي�سا ب�سبيكة كروم حديدي ميكن احل�سول عليها بوا�سطة الطريقة .
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

14/05/2014 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

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

OM/P/2014/00102 (21) 
15/10/2017 

Official gazette No. 1214 
(44) 

 (45) 

000098 (11) 
C22B 1/24 (2006.01); C22B 5/06 (2006.01); C21C 5/52 (2006.01) Int. Cl. (51) 

OUTOTEC OYJ 1 (71) 
 2 
 3 
KROGERUS, Helge (FI) 1 (72) 
MÄKELÄ, Pasi.; (FI) 2 
 3 
 1 (73) 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 (74) 
 2 
 3 
 (30) 
PCT/EP2011/070134  dated 15.11.2011 (21) 

(54)Title: 
METALLURGICAL COMPOSITION FOR THE MANUFACTURE OF FERROCHROME 
(57) Abstract: 
The invention relates to a pelletising feed containing chromite ore, at least one nickel salt, and silicon 
carbide as the only carbonaceous material and the only reducing agent. The invention also relates to 
process for manufacturing the pelletising feed comprising the steps providing chromite, at least one 
nickel salt and silicon carbide, and mixing chromite, at least one nickel salt and silicon carbide. The 
invention also relates to use of the pelletising feed as a starting material for the manufacture of 
sintering feed. The invention also relates to a sintering feed in the form of pellets containing the 
pelletising feed. The invention also relates to sintered pellets containing the sintering feed. The 
invention also relates to process for manufacturing the sintered pellets. The invention also relates to 
use of the sintered pellets as a component of smelting feed. The invention also relates to smelting feed 
comprising sintered pellets. The invention also relates to process for manufacturing ferrochrome alloy. 
The invention also relates to ferrochrome alloy obtainable by the method. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  
602

)22(2012/8/26
)21(OM/P/2012/00172

)44( 2017/11/12
اجلريدة الر�سمية رقم : 1215

)45(
)11(000099

ClOG 11/00 )2006.01( BOlJ29/08 )2006.01(٫ClOG 11/05 )2006.01(Int.Cl.(51)

دبليو.اآر.غريـــ�س & كــو - كون ، �سركة اأمريكية فـي : 7500 غري�س درايف ، كولومبيا ، 1)71(
ماريالند 21044 الواليات املتحدة االأمريكية  

)72(

يوينج �سو، اأمريكي فـي : 8637 ماناهان درايف ايليكوت �سيتي ، ماريالند 21043 الواليات 1
املتحدة االأمريكية 

2
ماريالند   ، دايتون  درايف  اأورايون   13521  : فـي  اأمريكي  ورم�سبي�سري،   . اإف  ريت�سارد 

21036 الواليات املتحدة االأمريكية

3
وو - ت�سينج ت�سينج ، اأمريكي فـي : 10308 بادينجتون كورت اإيليكوت �سيتي ، ماريالند 

21042 الواليات املتحدة االأمريكية 
)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

تـاريخ : 2010/3/18)30( الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم : 61/315٫317 
بتـاريخ 2011/3/8(   PCT/US2011/027571: وفقا للطلب الدويل رقم(

)12(

)54(
ت�سمية االخرتاع

تركيبات عامل حفاز لعملية تك�سري حتفيزي للمائع FCC الأوليفينات خفيفة عالية

)57( الو�سف املخت�سر
         يتم و�سف تركيبات عامل حفاز للتك�سري التحفيزي وعمليات لتك�سري الهيدروكربونات لزيادة 
اإنتاج االأوليفينات اخلفيفة . ت�ستمل تركيبات العامل احلفاز على زيوليت واحد على االأقل 
له ن�ضـــاط تك�ضـــري حتفـــيزي فــي ظروف التك�ضري التحفيزي ، على نحو مف�ضل زيوليت من 
اإلى  بن�سب حمددة  االإيرتيوم  الزيوليت على كميات منخف�سة من  النوع -Y، يحتوي هذا 
فلزات اأر�سية نادرة متبادلة على الزيوليت . يوفر العامل احلفاز وعمليات االخرتاع اإنتاجا 
زائدا من االأوليفينات اخلفيفة واأوليفينات جازولني اأثناء عملية FCC باملقارنة بالعوامل 

احلفازة التقليدية لـ FCC من الزيوليت من النوع -Y والتي حتتوي على الالنثانوم .
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

26/08/2012 (22)   

 
 

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2012/00172 (21) 

Official gazette no. 1218 
dated 12/11/2017 

(44) 

 (45) 

000099 
(11) 

ClOG 11/00 (2006.01) BOlJ29/08 (2006.01),ClOG 11/05 (2006.01) Int. Cl. (51) 
W.R. Grace & Co. - Conn, American Company of 7500 Grace Drive Columbia, 
Maryland 21044 USA 

1 )71( 

SHU, Yuying, American Citizen of 8637 Manahan Drive Ellicott City, Maryland 21043 
USA 

1 )72( 

WORMSBECHER, Richard F., American Citizen of 13521 Orion Drive Dayton, 
Maryland 21036 USA 

2 

CHENG, Wu-Cheng, American Citizen of 10308 Paddington Court Ellicott City, 
Maryland 21042 USA 

3 

  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA  61/315,317  18/03/2010  
Based on PCT/US2011/027571 dated 08/03/2011 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

HIGH LIGHT OLEFINS FCC CATALYST COMPOSITIONS 
(55) Abstract 
Catalytic cracking catalyst compositions and processes for cracking 
hydrocarbons to maximize light olefins production are disclosed. Catalyst 
compositions comprise at least one zeolite having catalytic cracking activity 
under catalytic cracking conditions, preferably Y-type zeolite, which zeolite has 
low amounts of yttrium in specified ratios to rare earth metals exchanged on 
the zeolite. Catalyst and processes of the invention provide increased yields of 
light olefins and gasoline olefins during a FCC process as compared to 
conventional lanthanum containing Y-type zeolite FCC catalysts. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/2/9
)21(OM/P/2015/00037

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000100

C02F 3/34 ٫ C12N 1/20 ٫ C12R 1/125 Int.Cl.(51)

)71(
اإنديان اأويل كوربوري�سن اإل تي دي )الهند(1
2
3

)72(

كومار ، مانوج1
�سينغ ، ماهيندرا ، براتاب2

تويل ، ديباك ، كومار3

مالهوترا ، رافيندير ، كومار4

)73(
1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(
PCT/IB2013/ 058056                      28.8.2013

   2505/MUM/2012      29.8.2012  IN 

براءة اخرتاع)12(

)54(
لقاح حيوي وا�ستخدامه فـي معاجلة التيارات املتدفقة

تبداأ احلماية من تاريخ  2013/8/28 وتنتهي بتاريخ  2033/8/28   

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بلقاح حيوي وا�ستخدامه فـي تقليل امللوثات فـي التيارات املتدفقة من 

العمليات ال�سناعية اخلا�سة باملعاجلة .
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Patent / English Abstract   
 

February 09, 2015 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00037 (21) 
November 19, 2017 

Official Gazette No.: 1219 
 

(44) 

 (45) 
0000100 (11) 

C02F 3/34 , C12N 1/20 , C12R 1/125 Int. Cl. (51) 
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED [IN/IN]; 1 (71) 
 2 
 3 
KUMAR, Manoj 1 (72) 
SINGH, Mahendra, Pratap 2 
TULI, Deepak, Kumar 3 
MALHOTRA, Ravinder, Kumar 4 
 1 (73) 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 (74) 
 2 
 3 
PCT/IB2013/058056   28.08.2013 
 
2505/MUM/2012   29.08.2012   IN  

(30) 

Patent (12) 
(54)   BIO-INOCULANT AND USE THEREOF FOR TREATMENT OF EFFLUENTS. 
 

    Protection starting from  28.08.2013  to  28.08.2033 
 

(57) The present invention relates to a bio-inoculant and its use for reduction of 

contaminants in effluents from processing industries. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/8/19
)21(OM/P/2014/00165

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000101

B01D 53/70 ٫ 53/73 ٫ 53/78 Int.Cl.(51)

كومريزيال بنك ماتري�سبريج اإمي بورجينالند اأكتينجي�سيل�سافت   )النم�سا(1)71(
2

فيليب ، فرانز ، جوزيف )اأملانيا(1)72(
2

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(
2

)30(
PCT/AT2013/050038   14.2.2013

A 205/2012      20.2.2012      AT
براءة اخرتاع)12(

طريقة النحالل املركبات الع�سوية ال�سامة املوجودة فـي املياه املهدرة و/اأو الغازات املهدرة)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2013/2/14 وتنتهي بتاريخ  2033/2/14

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة النحــالل املركــبات الع�سويــة ال�سامــة املوجــودة فـــي امليــاه 
 )2( املهدرة  الغازات  و/اأو  املهدرة  املياه  مترير  اأوال  فيها  يتم   ، املهدرة  الغازات  و/اأو  املهدرة 
املحملة مبركبات ع�سوية �سامة فـي حمام معلق / حملول اأر�سي قلوي / قلوي قاعدي مائي 
)3( لتفكيك املركبات الع�سوية ال�سامة ثم بعد ذلك يتم تغذية احلمام املعلق/ املحلول )3( 
الذي يحتوي على املركبات الع�سوية ال�سامة املتفككة بطريقة �ساعدة داخل كتلة �سعرية )4( 
اللب واخلث )ن�سيج نباتي ن�سف متفحم( املمزوج  ، تتكون من خليط من  مو�سوعة فوقه 

ببنتونيت و/اأو زيوليت و/اأو جري بحجم ج�سيمي <200 ميكرومرت .
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Patent / English Abstract  
August 19, 2014 (22)

 

Sultanate Of Oman
Ministry Of Commerce & 

Industry
Directorate General Of Commerce
Intellectual Property Department

OM/P/2014/00165 (21)
November 19, 2017 

Official Gazette No.: 1219
(44)

(45)

0000101(11)

B01D 53/70 , 53/73 , 53/78Int. Cl.(51)
COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT
[AT/AT] 

1(71) 

2
PHILIPP, Franz, Josef [DE/AT]1(72) 

2
1(73) 
2

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1(74) 
2

PCT/AT2013/050038   14.02.2013 
 
A 205/2012   20.02.2012   AT 

(30)

Patent (12)
(54) METHOD FOR DEGRADING TOXIC ORGANIC COMPOUNDS CONTAINED IN 
                                   WASTEWATER AND/OR WASTE GASES. 
 

  Protection starting from  14.02.2013  to  14.02.2033 

(57) Method for degrading toxic organic compounds contained in wastewater
and/or waste gases, wherein the wastewater or waste gases (2) polluted with
toxic organic compounds is/are first introduced into an aqueous basic alkaline
or alkaline earth solution/slurry bath (3) to destabilize the toxic organic
compounds, and then the solution/slurry bath (3) containing the destabilized
toxic organic compounds is fed into a capillary mass (4) arranged thereabove,
formed from a mixture of reprocessed wood materials and peat mixed with
bentonite, zeolite and/or lime with a particle size <200 μm.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2012/4/29
)21(OM/P/2012/00086

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000102

C07D 251/60 Int.Cl.(51)

)71(
لورجي جي ام بي ات�س )اأملانيا(1
2
3

)72(

كا�ستيلو - فيلتري ، فرانك )اأملانيا(1
�ستيدين ، كري�ستوف )اأملانيا(2
فالتري ، دومينيك )اأملانيا(  3
ايهرينج ، جورج )اأملانيا(4
مولر - ها�سكي ، مارتن   )اأملانيا(5

)73(
1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(
PCT/DE2010/001135          24.9.2010

     10 2009 052 420.7    10.11.2009     DE 

براءة اخرتاع)12(

)54(
طريقة الإنتاج امليالمني على نحو م�ستمر

تبداأ احلماية من تاريخ  2010/9/24  وتنتهي بتاريخ  2030/9/24       

)57( يتعلق االخرتاع بطريقة الإنتاج ميالمني من اليوريا على نحو م�ستمر عن طريق مفاعل ذي 
طبقة مميعة ، حيث ي�ستخدم غاز العملية فـي دائرة العملية كغاز مميع ، وحيث يتم �سبط 
درجة احلرارة لغاز العملية مبنفذ عن�سر النقل للغاز املميع عن طريق �سبط ن�سبة خليط 
تيار غاز العملية املو�سل عرب وحدة غ�سل ، وتيار غاز العملية املو�سل فيما بعد بوحدة الغ�سل .
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 (45) 

0000102 (11) 

C07D 251/60 Int. Cl. (51) 
LURGI GMBH [DE/DE] 1 (71) 
 2 
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CASTILLO-WELTER, Frank [DE/DE] 1 (72) 
STEDEN, Christoph [DE/DE] 2 
WALTER, Dominic [DE/DE] 3 
EHRING, Georg [DE/DE] 4 
MÜLLER-HASKY, Martin [DE/DE] 5 
 1 (73) 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 (74) 
 2 
 3 
PCT/DE2010/001135   24.09.2010 
 
10 2009 052 420.7   10.11.2009   DE  

(30) 

Patent (12) 
(54)         METHOD FOR CONTINUOUSLY PRODUCING MELAMINE. 
  

      Protection starting from  24.09.2010  to  24.09.2030 
 

(57) The invention relates to a method for continuously producing melamine from urea 

by means of a fluidized bed reactor, wherein process gas conducted in the process 

circuit is used as the fluidizing gas, and wherein the temperature of the process gas 

at the inlet of the conveying element for the fluidizing gas is adjusted by adjusting the 

mixture ratio of a process gas flow conducted through a scrubber and a process gas 

flow conducted past the scrubber. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/4/19
)21(OM/P/2014/00164

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000103

B01D 53/62Int.Cl.(51)

كومريزيال بنك ماتري�سبريج اإمي بورجينالند اأكتينجي�سيل�سافت   )النم�سا(1)71(
2

فيليب ، فرانز ، جوزيف )اأملانيا(1)72(
2

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(
2

)30(PCT/AT2013/050037   13.2.2013
A 204/2012   20.2.2012   AT

براءة اخرتاع)12(

طريقة ملعاجلة ثاين اأك�سيد الكربون املوجود فـي تيار غاز عادم)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2013/2/13  وتنتهي بتاريخ  2033/2/13

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ملعاجلة ثاين اأك�سيد الكربون )CO2( املوجود فـي تيار غاز 
وثاين  الكربون  على  )9( من مواد ع�سوية حتتوي  بالكربون  الإنتاج منتج غني   .)1( عادم 
اأك�سيد الكربون )CO2(  يتم عمل تالم�س لتيار غاز عادم )1( فـي غرفة جتفيف وتربيد 
)3( مع مادة �سيليكات م�سامية مرطبة وخليط هيدروك�سيد األومنيوم و/ اأو اأك�سيد األومنيوم 
اأخرى الإنتــاج و�ســـط مائـــي قاعـــدي وتقلـــيل  متميئ )4( و/اأو اختياريا موؤك�سدات معدنية 
فـي كمية هيدروك�سيد  التحكم  يتم  ، حيث  ، وتربيده   )CO2( الكربون اأك�سيد  ثبات ثاين 
االألومنيوم و/ اأو اأك�سيد االألومنيوم املتميئ )4( املطلوب اإ�سافتها عن طريق قيا�س م�ستمر 
لقيمة الرقم الهيدروجيني )2( ، حيث تتم بعد ذلك التغذية بالو�سط املائي اإلى غرفة اأولية 
تالية )5( ، يتم اإمدادها مبادة )6( حتتوي على معدن قلوي اأر�سي و/ اأو معدن ثقيل قابل 
ت�سريف  ويتم  متاأين  كربون  على  املحتوي  املائي  الو�سط  معادلة  حتدث  حيث   ، لالأك�سدة 
املعدن القلوي االأر�سي و/ اأو املعدن الثقيل )10( املتكون من الغرفة االأولية )5( وتتم عندئذ 
التغذية بالو�سط املائي املحتوي على كربون متاأين )C( اإلى غرفة رئي�سية )7( مزودة مبادة 

)8( تتكون من مركبات كربون ع�سوية و/ اأو تتكون من مركبات كربون ع�سوية .
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Patent / English Abstract   
 

August 19, 2014 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 
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Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00164 (21) 
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(44) 

 (45) 

0000164 (11) 
B01D 53/62  Int. Cl. (51) 

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT 
[AT/AT] 

1 )71( 

 2 
PHILIPP, Franz, Josef [DE/AT] 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/AT2013/050037   13.02.2013 
 
A 204/2012   20.02.2012   AT 

(30) 

Patent (12) 
(54)  METHOD FOR PROCESSING CARBON DIOXIDE CONTAINED IN  
                                      AN EXHAUST GAS FLOW. 
 

  Protection starting from  13.02.2013  to  13.02.2033 
 
(57) The present invention concerns a method for processing of carbon dioxide (CO2) 
contained in an exhaust gas flow (1). To produce a carbon-enriched product (9) from organic-
containing substances and carbon dioxide (CO2) exhaust gas flow (1) it is brought in contact 
in a drying and cooling chamber (3) with a moistened porous silicate material and admixed 
aluminum hydroxide and/or hydrated aluminum oxide (4) and/or optionally other metal 
oxidizers to produce a basic aqueous medium and to destabilize the carbon dioxide (CO2), 
and cooled, in which the amount of aluminum hydroxide and/or hydrated aluminum oxide (4) 
to be added is controlled via a continuous pH value measurement (2), after which the 
aqueous medium is fed to a subsequent prechamber (5), which is supplied with material (6) 
containing oxidizable alkaline earth and/or heavy metal, in which neutralization of the 
aqueous medium containing ionized carbon occurs and the formed alkaline earth and/or 
heavy metal oxide (10) is discharged from the prechamber (5) and the aqueous medium 
containing ionized carbon (C) is then fed to a main chamber (7) equipped with a material (8) 
consisting of organic carbon compounds and/or containing organic carbon compounds. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج املنفعة 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/5/13
)21(OM/P/2015/00117

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000104

A63B 67/04٫ 69/00Int.Cl.(51)

تيكبول هولدينج ا�س.ايه.اآر.ال )لوك�سمبورغ(1)71(
2

بور�ساين ، جابور1)72(
2

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(
2

)30(PCT/HU2013/000107        13.11.2013
 U1200223       14.11.2012   HU

منوذج منفعة)12(

 جهاز ريا�سي متعدد االأغرا�س ي�ستخدم ب�سفة خا�سة لتنمية مهارات العبي كرة القدم الفنية)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2013/11/13 وتنتهي بتاريخ  2023/11/13

)57( يتعلق مو�سوع منوذج املنفعة هذا بجهاز ريا�سي متعدد االأغرا�س ، ي�ستخدم ب�سفة خا�سة 
لتنمية مهارات العبي كرة القدم الفنية ، ي�ستمل على ج�سم اأ�سا�س )10( ب�سطح لعب )11( 
له �سطح علوي حمدب )15( يظهر من داخل ج�سم االأ�سا�س )10( ، وحاجز )20( مرتب على 
ج�سم االأ�سا�س )10( ، وهيكل دعم )30( يف�سل �سطح اللعب )11( عن القاعدة )2( . يحتوي 
هيكل الدعم )30( على وحدة �سبط ارتفاع اإ�سافية )31( حتتوي على ج�سم تو�سيل واحد 
)31اأ( مثبت على هيكل الدعم )30( وج�سم تو�سيل اآخر )31ب( معلق بج�سم االأ�سا�س )10( 
الذي يحتوي على منطقة اللعب )11( ، ومكون ت�سغيل )31ج( مو�سوع بني ج�سم التو�سيل 
علوي  ع�سو   )10( االأ�سا�س  بج�سم  ويوجد   ، )31ب(  االآخر  التو�سيل  وج�سم  )31اأ(  الواحد 
�سفلي  وع�سو   )11( اللعب  منطقة  على  يحتوي  الذي   )15( العلوي  بال�سطح  مزود  )10اأ( 
العلوي )10اأ( من مادة مرنة  الع�سو  يتم ت�سنيع  ، حيث  العلوي  الع�سو  )10ب( يقع حتت 
والع�سو ال�سفلي )10ب( من مادة �سلبة ، ويحتوي عالوة على ذلك على اآلية �سبط انحناء 
)40( لتغيري انحناء الع�سو العلوي )10اأ( ، تتو�سط اآلية �سبط االنحناء )40( املذكورة بني 

الع�سو العلوي )10اأ( وهيكل الدعم )30( .
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Ministry Of Commerce & 
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Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/U/2015/00117 (21) 
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Official Gazette No.: 1219 
(44) 

 (45) 

0000104 (11) 

A63B 67/04 , 69/00  Int. Cl. (51) 
TEQBALL HOLDING S.A R.L. [LU/LU] 1 (71) 
 2 
BORSÁNYI, Gábor 1 (72) 
 2 
 1 (73) 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 (74) 
 2 
PCT/HU2013/000107   13.11.2013 
 
U1200223   14.11.2012   HU  

(30) 

Utility Model (12) 
(54) Multi-purpose sports apparatus particularly for improving footballers'             
                                               technical skills. 

Protection starting from  13.11.2013  to  13.11.2023 
 

(57) A multi-purpose sports apparatus, particularly for improving footballers' technical skills, 
comprising a foundation body (10) with a playing surface (11) having a convex top surface 
(15) looking from the interior of the foundation body (10), an obstacle (20) arranged on the 
foundation body (10), and a support structure (30) separating the playing surface (11) from 
the base (2). The support structure (30) has an additional height adjustment unit (31) which 
has one connecting body (31a) fastened to the support structure (30) and another connecting 
body (31b) attached to the foundation body (10) containing the playing area (11), and an 
actuator component (31c) interposed between one connecting body (31a) and the other 
connecting body (3 lb), and the foundation body (10) has an upper member (10a) fitted with 
the top surface (15) containing the playing area (11) and a lower member (10b) located under 
the upper member, where the upper member (10a) is made of flexible material and the lower 
member (10b) of rigid material, and furthermore has a curvature adjustment mechanism (40) 
to alter the curvature of the upper member (10a), said curvature adjustment mechanism (40) 
is interposed between the upper member (10a) and the support structure (30). 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/3/26
)21(OM/P/2015/00076

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(000105

H04L 25/02 )2006.01(٫G01R 31/02 )2006.01(Int.Cl.(51)

)71(1 ، األفاريتا  اأولد ميلتون باركواي  فـــي 333  اأمريكيــــة  . �سركـــة  اإنـــك   ، اإندا�سرتي  �سيمنز 
جورجيا 30005-4437 ، الواليات املتحدة االأمريكية

كارين دي . لونتـــكا ، اأمريكـــي فـــي : 50 بــارك افينيــو راندولــــف ، نيـــو جري�ســــي 07869  1)72(
الواليات املتحدة االأمريكية 

)73(1
2

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(
2

بتـاريخ : 2012/09/28)30( الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم : 631،149/13 
)وفقا للطلب الدويل رقم :PCT/US2013/060921 بتـاريخ 2013/9/20(

)12(

)54(
ت�سمية االخرتاع

نظام وطريقة لالإخفاق فـي تاأمني االت�سال عرب قناة ات�سال و�سيطة جلهاز �سبكة
)57( الو�سف املخت�سر

           يتعلق االخرتاع احلايل بتوفري نظام وطريقة لتوفري ات�سال على قناة ات�سال و�سيطة فـي نظام 
به عقدة اأولى وعقدة ثانية مت�سلة عن طريق قناة االت�سال . على �سبيل املثال ،  ميكن توفري 
باالأجزاء  كهربيا  رئي�سية مت�سلة  اإ�سارة  االإ�سارة  اإر�سال  دائرة  تت�سمن   . اإ�سارة  اإر�سال  دائرة 
االأولى والثانية من قناة االت�سال. يتم ا�ستخدام االأجزاء االأولى والثانية من قناة االت�سال 
تابعة  اإ�سارة  معالج  جتهيزة  على  كذلك  االإ�سارة  اإر�سال  دائرة  ت�ستمل   . االأولى  العقدة  فـي 
الثالثة والرابعة من  باالأجزاء  الرئي�سية ومت�سلة كهربيا  االإ�سارة  مقرتنة بتجهيزة معالج 
قناة االت�سال . يتم ا�ستخدام االأجزاء الثالثة والرابعة من قناة االت�سال فـي العقدة الثانية. 
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(44) 

 (45) 

0000105 (11) 

H04L 25/02 (2006.01), G01R 31/02 (2006.01) Int. Cl. (51) 
Siemens Industry, Inc., (American) Company of 3333 Old Milton Parkway 
Alpharetta, Georgia 30005-4437, USA 

1 )71( 

Karen D. Lontka, American Citizen of 50 Park Avenue Randolph, New Jersey 07869 
USA 

1 )72( 

  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA       13/631,149 dated 28/09/2012  
Based on PCT/US2013/060921 dated 20/09/2013 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

SYSTEM AND METHOD FOR FAIL-SAFE COMMUNICATION ACROSS A 
COMPROMISED COMMUNICATION CHANNEL OF A NETWORK DEVICE 

(55) Abstract 
A system and method for providing communication over a compromised communication channel 
in a system having a first node and a second node connected via the communication channel is 
provided. For example, a signaling circuit may be provided. The signaling circuit includes a master 
signal electrically connected to first and second portions of the communication channel. The first 
and second portions of the communication channel are employed in the first node. The signaling 
circuit further includes a slave signal processor arrangement coupled to the master signal 
processor arrangement and electrically connected to third and fourth portions of the 
communication channel. The third and fourth portions of the communication channel are 
employed in the second node. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/12/18
)21(OM/P/2014/00286

)44( 2017/7/2
اجلريدة الر�سمية رقم : 1200

)45(
)11(000106

B65D 85/804 )2006.01(Int.Cl.(51)

كيه - فري �سي�ستم جي اإم بي اإت�ش ، �سركة اأملانية فـي : �سينيفيلدير�سرتا�سه 44، 51469 1)71(
بريجي�ش جالدباخ ، اأملانيا 

جونرت اإميبل ، اأملاين فـي : فالتور�سرتا�سه 12، 51429 بريجي�ش جالدباخ ، اأملانيا 1)72(
)73(1
�سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية 1)74(

اأملانيا رقـم : 282.4 105 2012 10 تـاريخ : 2012/6/18)30(
بتـاريخ 2013/6/18(  PCT/EP2013/062610 : فقا للطلب الد�يل رقم�(

)12(

)54(
ت�سمية االخرتاع

الكب�سولة الفورية � عملية �احدة الإنتاج امل�سر�بات با�ستخدام كب�سولة فورية
)57( الو�سف املخت�سر

، تتكون من ج�سم الكب�سولة          االخرتاع احلايل يتعلق بالكب�سولة الفورية الإنتاج امل�سر�بات 

�الغطاء  الكب�سولة  قاعدة  بني  التجويف  ت�سكيل  يتم  حيث   ، �الغطاء   ، الكب�سولة  �قاعدة 

 . بالتجويف  التنقيح  عن�سر  توفري  �يتم   ، ال�سائلة  امل�سر�بات  �مركزات  امل�ساحيق  لو�سع 

عــال�ة علــى ذلك ، فاإن االخرتاع احلايل يرتبط بعملية ت�سنيع الكب�سولة الفورية ، �اأي�سا 

ا�ستخدام الكب�سولة الفورية فـي اإنتاج امل�سر�بات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 

Patent Model English Abstract   
 

18/12/2014 (22)   

 
 
 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00286 (21) 

Official gazette no. 1200 
dated 02/07/2017 

(44) 

 (45) 

0000106 
(11) 

B65D 85/804 (2006.01) Int. Cl. (51) 
K-fee System GmbH, German Company of Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch 
Gladbach Germany 

1 )71( 

EMPL, Gunter, German Citizen of Falltorstr. 12, 51429 Bergisch Gladbach Germany 1 )72( 
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Germany     10 2012 105 282.4        18/06/2012  
 Based on PCT/EP2013/062610 dated 18/06/2013 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
PORTION CAPSULE AND METHOD FOR PRODUCING A BEVERAGE BY MEANS OF A 

PORTION CAPSULE 
(55) Abstract 
The invention relates to a portion capsule for producing a beverage, comprising a 
capsule body, which has a capsule bottom and a lid, wherein a cavity for 
accommodating a powdery or liquid beverage substrate is formed between the 
capsule bottom and the lid and wherein a filter element is arranged in the cavity. The 
invention further relates to a method for producing a portion capsule and the use of 
the portion capsule to produce a beverage. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/12/25
)21(OM/P/2014/00302

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1216

)45(
)11(000107

B65D 85/804 )2006.01(Int.Cl.(51)

كيه - فري �سي�ستم جي اإم بي اإت�ش ، �سركة اأملانية فـي : �سينيفيلدير�سرتا�سه 44، 51469 1)71(
بريجي�ش جالدباخ ، اأملانيا 

مارك كروجر ، اأملاين فـي : زاونكونيجفيج 1، 51467 بريجي�ش جالدباخ ، اأملانيا 1)72(
جونرت اإميبل ، اأملاين فـي : فالتور�سرتا�سه 12، 51429 بريجي�ش جالدباخ ، اأملانيا2

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(
اأملانيا  رقـم : 791.5 105 2012 10 بتـاريخ : 2012/6/29
اأملانيا  رقـم :568.7 211 2013 10  بتـاريخ : 2013/6/16

بتـاريخ : 2013/7/1(  PCT/EP2013/063802: وفقا للطلب الدويل رقم(
)12(

)54(
ت�سمية االخرتاع

كب�سولة اال�ستخدام الفردي التي تتاألف من الرقائق البال�ستيكية حيث حتتوي على املعرف الذي 
يقوم بعملية الت�سنيع اجلزئي 

)57( الو�سف املخت�سر
        يتعلق اخرتاع كب�سولة اال�ستخدام الفردي )1( امل�سمم الإنتاج امل�سروبات املتميز بوجود هيكل 
التجويف  تكوين  يتم  حيث   ،  )3( وغطاء   )2.2( للكب�سولة  بقاعدة  ومزود   )2( للكب�سولة 
االإنزميية  املادة  تقدمي  خاللها  من  يتم  والتي   )3( والغطاء   )2.2( الكب�سولة  قاعدة  بني 
اأنها تتميز مبعرف ميكانيكي قابل للقراءة )5( من �ساأنه اأن ي�سمح  للم�سروبات ف�سال عن 
كب�سولة  اخرتاع  يك�سف  اأخرى  ناحية  ومن   . الفردية  اال�ستخدام  كب�سوالت  كل  بتخ�سي�ش 

اال�ستخدام الفردي عن اأغرا�ش عديدة الإنتاج امل�سروبات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 

Patent English Abstract   
 

25/12/2014 (22)   

 
 

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00302 (21) 

Official gazette no. 1219 
dated 19/11/2017 

(44) 

 (45) 

0000107 
(11) 

B65D 85/804 (2006.01) Int. Cl. (51) 
K-fee System GmbH, German Company of Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch 
Gladbach Germany 

1 )71( 

KRUGER, Marc, German Citizen of Zaunkonigweg 1, 51467 Bergisch Gladbach 
Germany 

1 )72( 

EMPL, Gunter, German Citizen of Falltorstr. 12, 51429 Bergisch Gladbach Germany 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Germany      10 2012 105 791.5       29/06/2012  
Germany      10 2013 211 568.7       2013/06/19 
Based on PCT/EP2013/063802 dated 01/07/2013 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

Portion Capsule Comprising A Plastic Film Provided With A Machine-Detectable 
Identifier 

(55) Abstract 
The invention relates to a portion capsule (1) for producing a beverage, comprising a 
capsule body (2) with a capsule base (2.2) and a cover (3). A cavity (4), which is 
formed between the capsule base (2.2) and the cover (3) comprises a beverage 
substrate and said capsule comprises a machine-detectable identifier (5), which 
enables the respective portion capsule to be individualised. The invention also relates 
to the use of the portion capsule for producing a beverage. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/2/23
)21(OM/P/2015/00047

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000108

E21B 4/02 Int.Cl.(51)

ثرو تيوبينج �سوليو�سنز، اإنك  )الواليات املتحدة االأمريكية(1)71(
2

)72(

كونيل ، مي�سيل ، اإل  1
فريج�سون ، اأندرو ، اإم2
�سولتز ، روجري اإل 3
فري�س ، بريت اإيه4
فاركا�س ، روبرت جيه5

)73(1
اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

)30(PCT/US2013/056663   26.8.2013
      13/599٫901  30.8.2012       US     

براءة اخرتاع)12(

 جتميعة الإم�ساك حمرك وع�سو دوار)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2013/8/26 وتنتهي بتاريخ  2033/8/26

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بتجميعة الإم�ساك حمرك وع�سو دوار ملنع فقد قطع املحرك املك�سورة 
اأ�سفل احلفرة . ت�ستمل التجميعة على حمرك ي�سم ع�سوا دوارا مدعوما داخل مبيت ثابت . يتم 
تو�سيل امل�سمار الدوار بالطرف العلوي للع�سو الدوار، ويتم دعمه للتحرك حموريا داخل 
مبيت امل�سمار الدوار من و�سع الت�سغيل اإلى و�سع االنت�سار . وفـي حال تعطل املبيت الثابت 
اأو تراجعه ، يتحول الراأ�س الدوار امللحق اإلى و�سع االنت�سار. وفـي و�سع االنت�سار ، يقلل امل�سمار 
اإلى حد كبري التدفق اإلى املبيت الثابت وفـي الوقت نف�سه يفتح منافذ االلتفاف لتنفي�س املائع 
 ، ب�سرعة  الدوران  الدوار من  الع�سو  يتم منع   ، الطريقة  . بهذه  الطوق بدال من ذلك  اإلى 
كمـــا تخـــلق املوائــع املحولــة تغــريا فـي ال�سغــط ينبــه عامل الت�سغيل اإلى تعطل املحرك ، كما 

ي�سمح املائع املحول با�ستمرار اإزالة احلطام والك�سارة من حفرة البئر.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

Patent / English Abstract   
 

February 23, 2015 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00047 (21) 
November 19, 2017 

Official Gazette No.: 1219 
(44) 

 (45) 

0000108 (11) 

E21B 4/02 Int. Cl. (51) 
THRU TUBING SOLUTIONS, INC. [US/US] 1 (71) 
 2 
CONNELL, Michael L. 1 (72) 
FERGUSON, Andrew M. 2 
SCHULTZ, Roger L. 3 
FEARS, Brett A. 4 
FARKAS, Robert J. 5 
 1 (73) 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 (74) 
 2 
PCT/US2013/056663   26.08.2013 
 
13/599,901   30.08.2012   US  

(30) 

Patent (12) 
(54) MOTOR AND ROTOR CATCH ASSEMBLY. 
 

Protection starting from  26.08.2013  to  26.08.2033 
 

(57) A motor and rotor catch assembly (10) for preventing loss of broken motor parts 
downhole. The assembly comprises a motor (12) including a rotor (16) supported inside a 
stator housing (18). A rotor bolt (30) is connected to the upper end of the rotor, and is 
supported for axial movement within a rotor bolt housing (24) from a running position to a 
deployed position. If the stator housing breaks or backs off, the attached rotor bolt shifts to 
the deployed position. In the deployed position, the bolt substantially reduces flow to the 
stator housing and simultaneously opens bypass ports (60) to vent fluid to the annulus 
instead. In this way, the rotor is prevented from spinning rapidly, the diverted fluid creates a 
pressure change that alerts the operator to the motor failure, and the diverted fluid allows 
continued removal of debris and cuttings from the well bore. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2014/4/24
)21(OM/P/2014/00082

)44( 2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000111

B01J 29/08  Int.Cl.(51)

)71(
توتال رافيناج فران�س   )فرن�سا(1

2
3

)72(
مينو ، ديلفني )فرن�سا(1
دانيلينا ، ناديا )فرن�سا(2
3

)73(
1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

)30(
PCT/EP2012/071017   24.10.2012

   1159618    24.10.2011  FR 

 1162520       29.12.2011  FR 

براءة اخرتاع)12(

)54(

عملية لتح�سري حمفز متو�سط امل�سام ، وحمفز يتم احل�سول عليه فـي هذه العملية ، وا�ستخدامه 
فـي عملية حفزية

تبداأ احلماية من تاريخ  2012/10/24  وتنتهي بتاريخ  2032/10/24

 )57( يتعلق االخرتاع احلايل بعملية حت�سري حمفز ي�ستمل على زيوليت متو�سط امل�سام ، وت�ستمل 
هذه العملية على اخلطوات التالية : 

م�سام  ذات  االأقل  على  واحدة  �سبكة  على  يحتوي  امل�سام  بروتوين متو�سط  زيوليت  حت�سري   -       
دقيقة، و�سبكة واحدة على االأقل ذات م�سام متو�سطة ، و

املعاجلة فـي طور غازي اأو �سائل يحتوي على اأمونيا اأو اأيونات اأمونيوم.   -      
      ويتعلق االخرتاع اأي�سا باملحفز الذي يتم احل�سول عليه ، وا�ستخدامه فـي عمليات التحويل 

الهيدروجيني .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

Patent / English Abstract   
 

April 24, 2014 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00082 (21) 
November 19, 2017 

Official Gazette No.: 1219 
 

(44) 

 (45) 

0000111 (11) 

B01J 29/08   Int. Cl. (51) 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE [FR/FR] 1 (71) 
 2 
 3 
MINOUX, Delphine [FR/BE] 1 (72) 
DANILINA, Nadiya [FR/BE] 2 
 3 
 1 (73) 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 (74) 
 2 
 3 
PCT/EP2012/071017   24.10.2012 
 
1159618   24.10.2011   FR 
1162520   29.12.2011   FR  

(30) 

Patent (12) 
(54)     PROCESS FOR PREPARING A MESOPORIZED CATALYST, CATALYST     
              THUS OBTAINED AND USE THEREOF IN A CATALYTIC PROCESS. 
 

Protection starting from  24.10.2012  to  24.10.2032 
 
(57) The invention relates to a process for preparing a catalyst comprising a 

mesoporized zeolite, comprising the steps of: 

- preparation of a protonic mesoporized zeolite, which contains at least one 

network of micropores and at least one network of mesopores, and 

- treatment in a gas or liquid phase containing ammonia or ammonium ions. 

The invention also related to the obtained catalyst and the use of this catalyst in 

hydroconversion processes. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�صـلطنـــــة عمــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة 
املديريـة العامـة للتجـارة
دائــرة امللكيــة الفكريــــة

)22(2014/12/14 
)21(OM/P/2014/00281 

)44(2017/11/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1219

)45(
)11(0000112

H04W 12/08; H04W 12/00  .Int. Cl)51(

)71(
 �سريتي�س �سي�سكو �سيكيوريتي بي تي اإي ، ليمتد ، عنوانه: 20 جاالن عفـيفـي �سريتي�س 1

�سي�سيكو �سنرت ، �سنغافورة 409179

)72(

 تان ، بوه بينج ، 718 ايه ، اأبر �ساجني روود اي�ست ، # 01-04 ، �سنغافورة 1486850
بابتي�ست مارتن جيم�س ، 4 ايه جاالن تيك كي ، �سنغافورة 2548521
وواجن كني هون ، بي ال كيه 92 ، بيبيت روود ، # 17-99 ، �سنغافورة 3370092
يل هون�سينج ، بي ال كيه 1 ايه ، كانتومنينت روود ، # 11-01 ، �سنغافورة 4085101
يل اك�سياجن ، 2 دي جيلياجن �سريا ، # 10-39 ، �سنغافورة 5406002

)73(1
2

)74(
را�سم اأبوالنجا لت�سجيل براءات االخرتاع1
2
3

طلب االأ�سبقية الطلب رقم : SG 201204588-6 املودع بتاريخ : 2012/6/20)30(
)12(
 نظام ، طريقة واأجهزة القرتان البلوتوث)54( 
 )57(

يوفر النظام الو�سول االآمن املتحكم به اإلى العديد من اأجهزة البلوتوث املخ�س�سة للم�ستخدمني. 
ربط  مفتاح  يخزن  ثان  جهاز   ، ربط  مفتاح  يخزن  البلوتوث  تقنية  يدعم  اأول  جهاز  على  وي�ستمل 
جزئي ، ي�ستقبــل اجلهـــاز االأول معلومـــات حتقـــق من امل�ستخدم ويخزن معـــرف امل�ستخـــدم ، ا�ستقبــــال 
مفتــــاح �سري من قبل اجلهاز الثاين ، توليد ن�سخة ملفتاح الربط فـي اجلهاز الثاين با�ستخدام مفتاح 
االأول  اجلهازين  بني  اآمنة  بلوتوث  و�سلة  واإن�ساء  امل�ستقبل  ال�سري  واملفتاح  املخزن  اجلزئي  الربط 
والثاين ، اإر�سال من اجلهاز االأول اإلى اجلهاز الثاين ، معرف امل�ستخــدم االأول ، اإر�ســال املعرف االأول 
اإلى �سلطة حتقق فـي ات�سال مع اجلهاز الثاين ، حتديد بوا�سطة �سلطة التحقق ، حالــة الرتخيــ�س 
للم�ستخدم ، ا�ستقبال من قبل اجلهاز الثاين ر�سالة حالة حتقق املتعلقــة بال�سمـاح اأو منع الو�سول 

اإلى اجلهاز الذي يدعم تقنية البلوتوث .
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

  14/12/2014  (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

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

  OM/P/2014/00281  (21) 
November  19,  2017  
Official  Gazette  No.:  1219    (44) 

 (45) 

0000112 (11) 
  H04W  12/08;;  H04W  12/00 Int. Cl.   (51) 

 CERTIS  CISCO  SECURITY  PTE  LTD;;  20  Jalan  Afifi  Certis  CISCO  Centre  Singapore  409179  (SG) 1 )71( 
 2 
 3 
TAN,  Poh  Beng;;      718A  Upper  Changi  Road  East,  #01-04,  Singapore  486850;;  1 )72( 
BAPTIST,  Martin  James;;      4A  Jalan  Teck  Kee,  Singapore  548521;;  2 
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 (12) 
(54)Title: BLUETOOTH  PAIRING  SYSTEM,  METHOD,  AND  APPARATUS  
(57) Abstract 

  
 

The  system  provides  secure  controlled  access  to  multiple  Bluetooth  devices  issued  to  users.  
It  includes  a  first  Bluetooth  enabled  apparatus  storing  a  link  key;;  a  second  apparatus  storing  
a  partial  link  key,  the  first  apparatus  receives  a  user  verification  information  and  stores  a  user  
identifier;;  receiving  a  secret  key  by  the  second  apparatus;;  generating  a  copy  of  the  link  key  in  
the  second  apparatus  using  the  stored  partial  link  key  and  the  received  secret  key  and  
establishing  a  secure  Bluetooth  connection  between  the  first  and  second  apparatuses;;  
sending,  from  the  first  apparatus  to  the  second  apparatus,  the  first  user  identifier;;  sending  the  
first  identifier  to  a  verification  authority  in  communication  with  the  second  apparatus,  
determining,  by  the  verification  authority  authorisation  status  for  user;;  receiving,  by  the  
second  apparatus,  a  verification  status  message,  relating  to  allowing  or  denying  access  to  the  
Bluetooth  enabled  device  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
 اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 
)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115690
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سبكة  على  الإنرتنت  عرب  الإعالنات   ، التلفزيونية  الإعالنات   ، املباين  خارج  الإعالنات 
احلا�سوب ، الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة بالغري ، توفـري املعلومات 
املتعلقة بالأعمال عرب موقع �سبكة الإنرتنت ، خدمات وكالت الت�سدير ، ترويج املبيعات 
 ، املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر  ، تنظيم  )لالآخرين( ، خدمات وكالة التوظيف 

بحث الكفالت .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سيـــــــان كـــــــول �ســــــات انتلجينــــــت 
تكنولوجـــي كــــــو ، ال تي دي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : غرفة رقم : 108 ، ا/اأف مببنى رقم : 15 ، زيبويوجنو ، فنجك�سي 

�سينت�سنج ، زيك�سيان نيو اريا ، �سان�سى بروف ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/1/2

علي خمي�س العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية ا�صـــــــم الوكيــــــــــــل :  
�س.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115691
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

�سم�سرة التاأمني  ، ال�سرافة  ، نقل الأموال الإلكرتونية ، اخلدمات امل�سرفـية عرب الإنرتنت ، 
تثمــــني التحـف  ، العقــــارات ، القرو�س ب�سمان  ، الئتمان  ، جمــــع التربعـــــات اخلرييــــة ، 

تنظيم التح�سيل . 
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(1243) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH

…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T

2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ∫É°üJ’G , ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡dG ÈY ä’É°üJ’G , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG , ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdG äÉeóN
 á```Mƒd äÉ````eóN , ô```Jƒ«ÑªµdG ô```ÑY Qƒ``°üdGh π```FÉ°SôdG π```≤f  , á«``Hƒ°SÉ◊G äÉ``«`aô£dG ô``ÑY
 áµÑ°ûdÉH •ÉÑJQ’G ÈY ä’É°üJ’G Ëó≤J , ( ä’É°üJ’G äÉeóN ) á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G
 ,  ƒjó«`ØdG  äGô“Dƒe äÉeóN ,  âfÎfE’G ÈY á°TOQódG  ±ôZ Ò`aƒJ ,  ôJƒ«Ñªµ∏d á«ŸÉ©dG

. ƒjOGôdG ä’É°üJG

 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat53+12R.indd   29 5/7/18   12:04 PM
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(1243) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 ¢Shô``ëŸG π``≤ædG , ÜQGƒ```≤dG Ò``LCÉJ , Qhô````ŸG á```côM ø``Y äÉ``eƒ∏©e ô``«`aƒJ , ™``FÉ°†ÑdG º``«∏°ùJ
 ,  Ohô``£dG º``«∏°ùJ , á``bÉ£dG ™```jRƒJ , äGQÉ``«°ùdG QÉ``éÄà°SG , …ƒ÷G π≤ædG ,  áæ«ªãdG AÉ«°TCÓd

. ôØ°ù∏d õé◊G , (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°SôdG π≤f) π≤ædG äÉeóN

 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 115694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 Qƒ°ûæŸG , (¬«`aÎdG hCG º«∏©àdG) äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJh ¢ùjQóàdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 , (ÊhÎµdE’G ´GójE’G äÉeóN) äÉfÉ«ÑdG º«¶æJ , á«fhÎµdE’G äÓéŸGh Öàµ∏d ÊhÎµdE’G
 ô`````cGòàdG äÉ```eóN , á````ªLÎdG , »````fƒjõØ∏àdG ¬````«`aÎdG , ø```jó°TôŸÉH á``Hƒë°üŸG ä’ƒ```÷G

. (¬«`aÎdG)

 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat53+12R.indd   30 5/7/18   12:04 PM
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(1243) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN , ( á«∏NGódG áeÉbE’G πFÉ°Shh ¥OÉæØdG ) áeÉbE’G ÖJÉµe äÉeóN
 , (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G  äÉeóN , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉeóN , ¥OÉæØdG »`a õé◊G  ,  ºYÉ£ŸG
 äÉ````eóN ,  á`````jQÉ¡ædG á```fÉ°†◊G QhO ,  ±É````µàY’G äƒ``«H äÉ``eóN ,  äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJ

. á«LÉLõdG ÊGhC’Gh óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG ÒLCÉJ , áfÉ°†◊G

 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

115859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh ( á«dƒëµdG ÒZ) ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
. á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG πª©d áeóîà°ùŸG äGô°†ëà°ùŸG øe ÉgÒZh , ÜGô°ûdGh , á«dƒëµdG

 
¿GôjEG ΩõeR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fGôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ«æ«`aG ∑QÉN , 24 ºbQ , »°VQC’G ≥HÉ£dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á``æjóe , »``eÓ°SEG ÜÓ``‚EG ´QÉ``°T , QÉ```jô¡°T Ú``°ùM ó``ªfi ´QÉ``°T
 ¿GôjEG , ≈£°SƒdG á≤£æŸG , ¿Gô¡W

2018/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

alamat53+12R.indd   31 5/7/18   12:04 PM

-102-



(1243) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. Üô°ûdG IÉ«eh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG

…O »H ∫G .…G »J »H ¢ùæ°S ófG ¢SQÉà°S ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

079908 IQƒaÉ¨æ°S , π«Jƒg ΩG 32-8 ºbQ OhhQ ¿ƒ°ùfG 81 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG : ó∏ÑdG , 2017/8/3 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 192671 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 òNBÉ``eh  ¢ùHGƒ``b  ,  á``«µ«JÉeƒJCG  á«æeR  í«JÉØe  ,  (á«FÉHô¡c)  ä’ƒfi  ,  á«FÉHô¡c  í«JÉØe
 äÉ``«`aôW  ,  (á``«FÉHô¡c)  ™```jRƒJ  ≥```jOÉæ°U  ,  (á«``FÉHô¡c  äÓ°Uh)  iô``NCG  π``«°UƒJ  äGhOCGh
 á`«FÉHô¡µdG á``Ø«`ØÿG äÉ``ª¶æŸG ,  á«FÉHô¡µdG äGQGódG ™£b í«JÉØe , (á«FÉHô¡c) π«°UƒJ
 äÓ°Uh , á«FÉHô¡µdG äGQGódG ∫ÉØbEG äGhOCG , (á«FÉHô¡c) π«°UƒJ ≥jOÉæ°U , (ájOÉY ÒZ)
 , ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG , ÜGƒHCÓd á«FÉHô¡c ¢SGôLCG , ¢SGôLCÓd á°SÉÑc QGQRCG , (á«FÉHô¡c)

. (äÓÑµdGh ∑Ó°SC’G)  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG πLCG øe OGƒe

…O »J ∫G .ƒc ∫ÉjÎ°SófG ‹É«J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒgõfh , ∑QÉH ∫ÉjÎ°SófG ∂J - …Ég , OhhQ ¿Gƒ«‚GƒLƒL çQƒf 1 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , „É«é°ûJ

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat53+12R.indd   32 5/7/18   12:04 PM
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(1243) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áàbDƒŸG áeÉbE’G , äÉeóÿG º©£eh ÉjÒàaÉc , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

Ω Ω P á°†HÉ≤dG ‹Éæg áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ™ª› , 2827 : ºbQ ≥jôW , 2210 : ºbQ ≈æÑe , 1062 : ºbQ πfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , ∞«°ùdG , 428 : ºbQ

2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. …QÉªãà°SG ¥hóæ°U

(á«dÉŸG IQGRh) ádhó∏d ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¥hóæ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  188 : Ü.¢U , Ωô``≤dG ÅWÉ°T , ¢ù``eÉÿG Qhó````dG , ¿h ¢û``à«H ≈``æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
§≤°ùe , 100 : Ü.Q

2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
(¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæe , …ó«©°SƒÑdG   : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q  686 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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115689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äGóMh ,  ¿ƒjõØ∏J Iõ¡LCG ,  (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d) äGÒeÉc ,  …hƒædG ¢†ªë∏d ≥FÉbQ
 á∏HÉ≤dG , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J , á«còdG ∞JGƒ¡dG , (äÉ÷É©e) ájõcôe á÷É©e
 äÉjQÉ£H , ( äÉjô°üÑdG ) äGQÉ¶ædG , (á∏eÉµàe äGQGO) ≥FÉbQ ,  Iô°SÉc äÉHƒµ°ù∏J , π«ªëà∏d

. á«FÉHô¡c

 â``````æ«é∏àfG äÉ``````°T ∫ƒ```````c ¿É```````«°ùcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
…O »J ∫G , ƒ``````c »```LƒdƒæµJ

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 »°ùµéæa , ƒ‚ƒjƒÑjR , 15 : ºbQ ≈æÑÃ ±CG/G , 108 : ºbQ áaôZ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ±hôH ≈°ûfÉ°T , ÉjQG ƒ«f ¿É«°ùµjR , èæ°ûàæ«°T
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y   : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملـهنــــــة��شــم �ل�شــركة

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س117718

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س217719

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س317720

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س417721

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س517722

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س617723

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س717724

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س817725

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س917726

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س1017727

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س1117728

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س1217729

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س1317730

1998/4/22التجارة وال�سناعةروينتا ويريك جى ام بى ات�س1417731

2008/5/21التجارة وال�سناعةمطاعم كيمجي العاملية �س.م.م1551095

2008/4/30التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح1650213
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملـهنــــــة��شــم �ل�شــركة

2008/4/30التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح1750214
2008/4/30التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح1850215

2008/4/30التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح1950216

2008/4/8التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح2052795

2008/4/8التجارة وال�سناعةمدي�سنال م.م.ح2152796

2249945
ذا �سيكوند كاب كوفـي

 كومباي انك
2008/4/27التجارة وال�سناعة

2349947
ذا �سيكوند كاب كوفـي

 كومباي انك
2008/4/27التجارة وال�سناعة

2008/5/14التجارة وال�سناعةراي�سجرووز ليمتد2450478

2008/5/14التجارة وال�سناعةراي�سجرووز ليمتد2550479

2008/5/14التجارة وال�سناعةراي�سجرووز ليمتد2650480

2750536
ذا نيل�س كومباين

 )يو اإ�س ( اإل اإل �سي
2008/5/18التجارة وال�سناعة

2850537
ذا نيل�س كومباين

 )يو اإ�س ( اإل اإل �سي
2008/5/18التجارة وال�سناعة

2918285
اوت�سوكا فارما�سيتيكال

 كومباين ليمتد
1998/7/19التجارة وال�سناعة

2008/4/28التجارة وال�سناعةتريت�س )هولدنغ( �س.م.ل3049956

1998/5/2التجارة وال�سناعةاكـــــــور3117791

3217820
ايه ميناريني اند �سرتى 

فارما�سوتيك ريونيتي اأ�س.ار.ال
1998/5/12التجارة وال�سناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملـهنــــــة��شــم �ل�شــركة

3317821
ايه ميناريني اند �سرتى 

فارما�سوتيك ريونيتي اأ�س.ار.ال
1998/5/12التجارة وال�سناعة

2008/8/10التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي3452823

2008/8/10التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي3552824

2008/8/10التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي3652825

2008/8/10التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي3752826

2008/8/10التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي3852828

3952645
ال�سركة ال�سرقية للخر�سانة 

�س.م.م
2008/7/22التجارة وال�سناعة

4052906
ال�سركة ال�سرقية للخر�سانة 

�س.م.م
2008/8/18التجارة وال�سناعة

2008/7/29التجارة وال�سناعةاأرابتك القاب�سة )�س.م.ع(4152691

2008/7/29التجارة وال�سناعةاأرابتك القاب�سة )�س.م.ع(4252693

4318463
الر�سا�سي ل�سناعة العطور

 �س ذ م م
1998/8/15التجارة وال�سناعة

4453800
كنتاكى فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2008/10/6التجارة وال�سناعة

4553801
كنتاكى فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2008/10/6التجارة وال�سناعة

4653803
كنتاكى فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2008/10/6التجارة وال�سناعة
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مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون �ش.م.م
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كيجتك �ش.م.م
يعلـن مكتب موري�ســون م�سقـط - حما�سبون قانونيون �ش.م.م - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
كيجتك �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1021245 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/2/5م ، 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 : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 112 روي

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

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب بدر بن مالك �ملعويل للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبناء علي حمد �حلر��سي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب بدر بن مــالك املعولــي للمحامـــاة واال�ست�ســارات القانونيــة اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة 
�سركـــة اأبناء علي حمد احلرا�ســي للتجـــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل 
الـتجـاري بالرقـم 1203274 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/2/22م ، وللم�سفـي وحده 
، 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 : 
�لعذيبة - �سارع 18 نوفمرب - جممع رقم : 242 - مبنى رقم : 263 - مكتب رقم : 203

�ش.ب : 440 ر.ب : 323
هاتـف رقــم : 92887233 - 99247047

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

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب بيت �ملحا�سبة لتدقيق �حل�سابات 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سوء �ل�سماء �ملتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سوء ال�سماء املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 107٨34٨ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/3/٨م ، 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 : 
�حليل �جلنوبية - �سكة رقم : 2720 - مبنى رقم : 2093/1 - �لطابق �الأول - �سقة رقم : 13

�ش.ب : 687 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 94652276 - 99164180

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

مكتب د�ر �خلربة لال�ست�سار�ت و�لتدقيق 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معهد �لعا�سمة �ش.م.م
يعلـن مكتب دار اخلربة لال�ست�سارات والتدقيق اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة معهد العا�سمة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 122٨943 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/3/26م ، 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 : 

بركاء - �ل�سوق - بناية �سهيناز وح�سني للت�سوق - �سقة رقم : 26
�ش.ب : 911 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 26984637 - 92212733فاك�ش رقم : 26985576
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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مكتب �ل�سرق �الأو�سط لتدقيق �حل�سابات 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وكاالت �ل�سروق �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة وكاالت ال�سروق 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1136466 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/3/15م ، 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 : 

حمافظة م�سقط
�ش.ب : 126 ر.ب : 103

هاتـف رقــم : 97139475 - 24222434
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلر�أة للعالقات �لعامة �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اجلراأة للعالقات 
، وفقا التفاق  بالرقـم 1051596  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  العامة �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/1م ، 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 : 

حمافظة م�سقط
�ش.ب : 126 ر.ب : 103

هاتـف رقــم : 97139475 - 24222434
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأملاين للتجارة و�لنقل �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأملاين للتجارة 
، وفقا التفاق  الـتجـاري بالرقـم 115٨٨22  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  والنقل �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/1/3م ، 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 : 
حمافظة م�سقط

�ش.ب : 126 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 97139475 - 24222434

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأعمال �لدولية لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأعمال الدولية 
لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 10244٨2 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/1م ، 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 : 
حمافظة م�سقط

�ش.ب : 126 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 97139475 - 24222434

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �الإمناء للتجارة �ش.م.م

االإمناء  واحة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االأو�سط  ال�سرق  مكتب  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1750739 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/1م ، 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 : 
حمافظة م�سقط

�ش.ب : 126 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 97139475 - 24222434

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

مكتب رجب �لكثريي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إد�رة �حللول �ال�ستثمارية �ش.م.م
يعلـن مكتــب رجــب الكثريي للمحامــاة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة 
اإدارة احللول اال�ستثمارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 111555٨ ،

ال�سركـة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 201٨/3/14م  ال�سركــاء  وفقــا التفــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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مكتب بن �سبيب �لر��سدي و�لربو�ين للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �أعمال �خلليج �ش.م.م
يعلـن مكتب بن �سبيب الرا�ســدي والربوانـــي للمحامـــاة واال�ست�سارات القانونيـــة اأنــــه يقـــوم 
بت�سفـية �سركـــة دار اأعمال اخلليج �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2017/10/16م  ال�سركــاء  ، وفقــا التفــاق   125٨626
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لغربة �ل�سمالية - بناية رقم : 223 - جممع رقم : 237 - بناية �الأ�سالة )1( - مكتب رقم : 510

هاتـف رقــم : 24218555 فاك�ش رقم : 24218585
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

مكتب خالد �لوهيبي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سنني للتجارة - تو�سية
�سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الوهيبي  يعلـن مكتب خالد 
 ، بالرقـم 1056935  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  وامل�سجلـة لدى   ، للتجارة - تو�سية  ال�سنني 
فـي  ال�سركـة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـي   ، 201٨/4/٨م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقــا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�خلوير - �سارع رقم : 233 - مبنى رقم : 25 

 مكتب رقم : 301 - �لطابق �لثالث - بناية بنك �سحار 
�ش.ب : 194 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 24475777 فاك�ش رقم : 24475888
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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مكتب عمر �لها�سمي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال للعقار�ت �ش.م.م
�سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الها�سمي  يعلـن مكتب عمر 
رمال للعقارات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 10266٨3 ، وفقــا 
التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 201٨/1/٨م ، وللم�سفـي وحــده 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 : 
 �لغربة �ل�سمالية - �سكة رقم : 246 - مربع 39 - جممع رقم : 238 

بناية رقم 1/19/1 �لطابق �لر�بع - �سقة رقم : ب42 
 هاتـف رقــم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرمال للخدمات �لهند�سية �ش.م.م

�سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الها�سمي  يعلـن مكتب عمر 
الرمال للخدمــات الهند�سيـــــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــــم 
متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـي   ، 201٨/1/٨م  املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقــا   ،  1772376
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لغربة �ل�سمالية - �سكة رقم : 246 - مربع 39 - جممع رقم : 238 

بناية رقم 1/19/1 �لطابق �لر�بع - �سقة رقم : ب42 
 هاتـف رقــم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتمويل للم�ساريع �لدولية - تو�سية

�سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الها�سمي  يعلـن مكتب عمر 
الـتجـاري بالرقــم  اأمانـــة ال�سجــل  ، وامل�سجلـــة لدى  التمويل للم�ساريع الدولية - تو�سية 
املـــــوؤرخ 201٨/1/٨م ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيـــــل  1767٨01 ، وفقـــــا التفـــــاق ال�سركــاء 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لغربة �ل�سمالية - �سكة رقم : 246 - مربع 39 - جممع رقم : 238 

بناية رقم 1/19/1 �لطابق �لر�بع - �سقة رقم : ب42 
 هاتـف رقــم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعار�سي خلدمات �لطاقة �ش.م.م

يعلن مكتب عمــر الها�سمــي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــــة 
بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، الطاقة �ش.م.م  العار�سي خلدمات 
، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل  املــوؤرخ 201٨/1/٨م  ال�سركــاء  ، وفقـــا التفـــاق   1102072
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لغربة �ل�سمالية - �سكة رقم : 246 - مربع 39 - جممع رقم : 238 

بناية رقم 1/19/1 �لطابق �لر�بع - �سقة رقم : ب42 
 هاتـف رقــم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120

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

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنجم �ملاهر للتجارة �لعامة �ش.م.م
يعلـن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة النجم املاهر 
 ،  1177469 بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  العامة  للتجارة 
وللم�سفـي وحــده 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 : 
�ش.ب : 2508 ر.ب : 112

 هاتـف رقــم : 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم : 24786751
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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

مكتب د�ر �ملناقب لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سرق �الأو�سط لتدوير �لنفايات �ش.م.م
االأو�سط  ال�سرق  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  املناقب  دار  مكتب  يعلـن 
لتدوير النفايات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1195463 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/٨/13 ، وللم�سفـي وحــده 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 : 
 روي - �سكة رقم : 2978 - مبنى رقم 6512 - �لطابق �الأول - بناية �سيتكو 

�ش.ب : 105 ر.ب : 114
 هاتـف رقــم : 24709576 فاك�ش رقم : 24700485

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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مكتب �ملهني �ملحرتف لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرثى خلدمات �لنقل �ش.م.م
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرثى خلدمات 
وللم�سفـي   ،  1026192 بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  النقل 
وحــده 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 : 
�ش.ب : 1688 ر.ب : 112

 هاتـف رقــم : 92503588 فاك�ش رقم : 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 .
�مل�سفــي

مكتب زكريا �ليحيائي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عمان للقاطر�ت �ش.م.م
يعلـن مكتب زكريا اليحيائي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة 
عمان للقاطرات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 1196605 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/1/7م ، وللم�سفـي وحــده 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 : 
�لقرم - بناية رقم : 27 - منارة �لقرم - �لطابق �لثاين - مركز �الأعمال - )تو�سكا( - مكتب رقم : 214 

�ش.ب : 24 ر.ب : 116 ميناء �لفحل
 هاتـف رقــم : 90194606 - 24687214

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

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن عو�ض بن عبدالرحمن احل�سان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي لالأع�ساب الطبية للتجارة
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املركز العربي  اأحمد بن عو�ض بن عبدالرحمن احل�سان  يعلـن 
للأع�ســـاب الطبيـــة للتجـــارة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1655310 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 704 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 96990000

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

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقار املا�سي للتجارة واملقاوالت
املا�سي  العقار  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اأحمد بن عو�ض بن عبدالرحمن احل�سان  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 2147602 ، وفقـا التفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/4/26م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 704 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 96990000

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مدين بن عو�ض بن فهد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الوطنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلـن مدين بن عو�ض بن فهد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ن�سيم الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 2199424 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99498207

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن اأحمد الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املن�سورة للتجارة
يعلـن �سعيد بن �سامل بن اأحمد الربعمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة برج املن�سورة للتجارة ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1055001 ، وفقا التفاق ال�سركـاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/8م 
اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتـف رقــم : 99767504

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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من�سور بن حممد بن حماد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد اإيدور
يعلـن من�سور بن حممد بن حماد العمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سد اإيدور ، وامل�سجلـــة 
لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1037213 ، وفقا التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2018/4/24م ، 
وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99299906
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سامل الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املانع ال�ساملة للتجارة واملقاوالت
ال�ساملة للتجــارة  املانع  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة  الكثريي  يعلـن �سامل بن علي بن �سامل 
التفاق  وفقا   ،  1045854 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، واملقــــاوالت 
ال�سركـاء املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 91956699
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عمار بن حممد بن جمعان الفقيه العجيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم الدوحة ال�شاملة للتجارة
يعلـن عمار بن حممد بن جمعان الفقيه العجيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جنم الدوحة 
ال�ساملة للتجارة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1105740 ، وفقا التفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2018/4/22م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�شاللة اجلديدة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99095800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حممد بن �شعيد بن �شرور النوبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء البادية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن �سرور النوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سماء البادية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2152223 ، وللم�سفــــي وحـــده 
حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 1884 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 98939389

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سامل بن علي الروا�ض
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي �سامل علي الروا�ض و�سريكه للتجارة واملقاوالت

الروا�ض  علي  �سامل  علي  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الروا�ض  علي  بن  �سامل  بن  علي  يعلـن 
و�سريكــه للتجــارة واملقــاوالت ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2197677 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركــاء املـوؤرخ 2018/4/24م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99485565
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل ال�سرج املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديار جرزيز للتجارة
يعلـن �سالـــم بن �سعيـــد بن �سالــم ال�ســرج املرهون اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة ديــــار جرزيـــز 
للتجارة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1091946 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 95514663
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأمني بن �سامل بن �سعيد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإن�ساء للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة االإن�ســــاء للتجــارة  اأمني بن �سامل بن �سعــيد ال�سنفـــري  يعلـن 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2000644 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/24م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 96199288
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن �سامل بن �سهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التدفق املتميزة للتجارة
يعلـن علي بن �سامل بن �سهيل العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة التدفق املتميزة للتجارة ، 
وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1310302 ، وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
، وعلـــى  اأمام الغـري  2018/4/23م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ض.ب : 2771 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 95556600

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن جمعان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سطول اخلام�ض للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة االأ�سطول اخلام�ض  يعلـن حممد بن �سامل بن جمعان العامري 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم 1020977 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفـــــي وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة 
فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 92427611
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن م�سلم بن عامر جيد املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخائل للتجارة
يعلـن �سعيد بن م�سلم بن عامر جيد املهري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة املخائـــل للتجــارة ، 
وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــم 1004828 ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99495542
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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  �سالح بن نا�سر بن عي�سى الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهوتي لالإلكرتونيات والتجارة �ض.م.م
يعلـن �سالح بن نا�سر بن عي�سى الهوتي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الهوتي للإلكرتونيات 
والتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــم 1283936 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم : 99361331

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�سل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�ساب للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلـن لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�سل اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الن�ساب للتجارة واملقاوالت 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــم 1099758 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  حــــق متثيــــل  وللم�سفـي وحده   ، 2018/3/1م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 1886 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99313712

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جمان للتجارة واخلدمات �ض.م.م

يعلـن لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�ســل اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة احتـــاد جمـــان للتجـــارة 
واخلدمــات �ض.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــــم 1082539 ، وفقــــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 1886 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99313712

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطابع لوؤي �ض.م.م

يعلـن لوؤي بن علي بن يو�سف الفا�ســل اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة مطابــع لوؤي �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــم 1105418 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل  2018/3/1م 
اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - حمافظة م�سقط
�ض.ب : 1886 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99313712

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املد العاتي لالإن�ساء واخلدمات - تو�سية
يعلـن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة املد العاتي للإن�ساء 
 ، بالرقـــــم 1781618  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيـــة   - واخلدمــات 
وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 204 ر.ب : 121
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

عي�سى بن يو�سف معلم مزار البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد عي�سى يو�سف و�سركاه للتجارة - تو�سية
يعلــن عي�سى بن يو�سف معلم مزار البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة اأولد عي�سى يو�سف 
 ، بالرقــــم 1649086  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى   ، للتجارة - تو�سية  و�سركاه 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99318403

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-129-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

فهد بن �سالح بن حمكوم املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزال البني �ض.م.م
يعلـن فهد بن �سالح بن حمكوم املزروعي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة الغزال البني �ض.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1714317 ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
احلمرية

�ض.ب : 2 ر.ب : 329
هاتـف رقــم : 92284573

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأ�سيل بن �سعود بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر االأ�سايل �ض.م.م

يعلـن اأ�سيل بن �سعود بن حممد الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة بدر االأ�سايل �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1772112 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ض.ب : 500 ر.ب : 118
هاتـف رقــم : 99477500

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حبيب بن نا�سر بن �سليم الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة طالب بن خلفان وحبيب بن نا�سر للتجارة - ت�سامنية 

يعلــن حبيــب بن نا�ســـر بن �سليـــم الوهيبـــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة طالــب بن خلفــان 
وحبيب بن نا�سر للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــــاري بالرقـــــم 
1360329 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 3 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 9541001
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سيف بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوراق كري�ستال �ض.م.م 
يعلــن حممد بن �سيف بن حممد البو�سعيدي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة اأوراق كري�ستال 
وحده  وللم�سفـي   ،  1116678 بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 930 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 96900900
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن حارب بن �سامل ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل القرط املتحدة �ش.م.م 
يعلــن بدر بن حارب بن �شامل ال�شعدي اأنــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة تـــالل القـــرط املتحــدة 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1213084 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة
�ض.ب : 312 ر.ب : 212

هاتـف رقــم : 92912727
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خليفة بن �سامل بن �سيف الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قوافل الغبرياء للتجارة �ض.م.م 
يعلــن خليفة بن �سامل بن �سيف الربيكي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة م�ساريع قوافل الغبرياء 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1097696 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة
�ض.ب : 372 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99328793
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سهاب بن حمد بن �سيف العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب وحمد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن �سهاب بن حمد بن �سيف العدوي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة �سهاب وحمد للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1011366 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 143 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99011404
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب ونا�سر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سهاب بن حمد بن �سيف العدوي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سهاب ونا�سر للتجارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1013244 ، 
وللم�سفـي وحده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلمــيع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الر�ستاق

�ض.ب : 432 ر.ب : 329
هاتـف رقــم : 99011404

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علـــي بــن عبيـــد ال�سيابـــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الرباري للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلــن علـــي بــن عبيـــد ال�سيابـــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة اأ�سد الرباري للتجارة واملقاوالت 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1347268 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - حمافظة م�سقط

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلازر الدولية �ض.م.م
يعلــن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة اجلازر الدولية �ض.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1044730 ، وفقا التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 
2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ض.ب : 1475 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99320059

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يعقوب بن ح�سني بن فا�سل ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سهول خور ال�سيابي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلــن يعقوب بن ح�سني بن فا�سل ال�سيزاوي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة �سهول خور ال�سيابي 
للتجارة واملقاوالت - تو�ســية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1133858 ، 
فـــي  ال�سركــة  ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل  املــوؤرخ 2018/3/15م  ال�سركاء  وفقــا التفــاق 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 138 ر.ب : 119
هاتف رقم : 92525205

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن عثمان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الرباري للتجارة �ض.م.م
يعلــن اأحمد بن حممد بن عثمان القا�سمي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة عيون الرباري للتجارة 
�ض.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1762060 ، وللم�سفـــي وحــده حق 
متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 97055609

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن �ساعد بن �سعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �ساعد للتجارة - ت�سامنية
يعلــن حممد بن �ساعد بن �سعيد الهنائي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة اأبناء �ساعد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1523570 ، وللم�سفــــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2015 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92951356

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرماح الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حممد بن �ساعد بن �سعيد الهنائي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة الرماح الذهبية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1540726 ، وللم�سفــــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2015 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92951356

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الريان للتجارة - ت�سامنية
يعلــن �سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة ن�سيم الريان للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1000180 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
فنجاء - والية بدبد

�ض.ب : 361 ر.ب : 600
هاتف رقم : 95911114

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عفان بن خلفان بن عزيز االأخزمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجواء املفتوحة للخدمات التجارية �ض.م.م
املفتوحة  االأجـــواء  �سركـــة  بت�سفية  يقــوم  اأنــه  االأخزمي  عزيز  بن  خلفان  بن  عفان  يعلــن 
للخدمات التجارية �ض.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقم 1085592 ، 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ض - والية ال�سيب 
�ض.ب : 333 ر.ب : 111
هاتف رقم : 96000004

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سالح بن نا�سر بن عي�سى الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد الهوتي و�سركاه - ت�سامنية
يعلــن �سالح بن نا�سر بن عي�سى الهوتي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة خالد الهوتي و�سركاه - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 1483056 ، وفقـــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�سقط 
هاتف رقم : 99361331

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

زاهر بن هالل بن زاهر احلزامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد وزاهر اأبناء هالل زاهر احلزامي - ت�سامنية

يعلــن زاهر بن هلل بن زاهر احلزامي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة حممد وزاهر اأبناء هلل 
  ، زاهر احلزامي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1079379 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 686 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99355247

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن �سامل بن �سعود احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان وعلي احلارثي للتجارة �ض.م.م
يعلــن علي بن �سامل بن �سعود احلارثي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركـــة �سليمان وعلي احلارثي 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1841238 ، وللم�سفـــي 
وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 920 ر.ب : 121
هاتف رقم : 91918131

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ح�سام بن حمد بن �سعيد ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوط الالمعة �ش.م.م
يعلن ح�شام بن حمد بن �شعيد ال�شناين اأنه يقوم بت�شفية �شركة اخلطوط الالمعة �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1143391 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
2018/3/20م ، وللم�سفـــــي وحــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 94066665
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نبيل بن �سلطان بن خلف املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الهيال - ت�سامنية
يعلن نبيل بن �سلطان بن خلف املعمري اأنه يقوم بت�سفية �سركة خط الهيال - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1124401 ، وللم�سفـــــي وحــــده حق متثيل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ض.ب : 327 ر.ب : 511
هاتف رقم : 99004161

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن �سعيد بن مرهون العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة عربي للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن �سعيد بن مرهون العلــوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة درة عبـــري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 7049757 ، وفقـــا التفـــاق 
ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/4/29م ، وللم�سفـــــي وحــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 99311956
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سعيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداللـه بن حممد بن �سعيد اجلابري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن �سعيد اجلابري اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة عبداللـه بن حممد بن 
�سعــيد اجلابــري و�سريكـــه للتجــــــارة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلـة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري 
بالرقم 1074828 , وللم�سفي وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 455 ر.ب : 322
هاتف رقم : 95308877

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 را�سد بن عبيد املكتومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلجال للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن را�سد بن عبيد املكتومي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة روابي احلجال للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 1059897 , وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 659 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99544753

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 حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهد احل�سارة للتجارة
يعلن علي بن حممد بن علي املقبايل اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة مهد احل�سارة للتجارة ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 3187675 ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

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

�ض.ب : 226 ر.ب : 321
هاتف رقم : 99212528

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات االأخ�سر للتجارة واملقاوالت

يعلن علي بن حممد بن علي املقبايل اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة م�ساريع مرتفعات االأخ�سر 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 3317129 ، وللم�سفــــي 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

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

�ض.ب : 20 ر.ب : 516
هاتف رقم : 99212528

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يو�سف بن عبداللـه بن حممد الكم�سكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف الكم�سكي واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن يو�سف بن عبداللـه بن حممد الكم�سكي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة يو�سف الكم�سكي 
 ، بالرقم 3176398  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة  واأوالده 
وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

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

�ض.ب : 421 ر.ب : 311
هاتف رقم : 96669009

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن �سامل بن �سيف العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سويق الوطنية - ت�سامنية
يعلن �سيف بن �سامل بن �سيف العي�سائي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة اإعمار ال�سويق الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1133631 ، وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

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

�ض.ب : 157 ر.ب : 316
هاتف رقم : 99255898

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عائ�سة بنت اأحمد بن �سويدان البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلورية الأزياء املحجبات - تو�سية
تعلن عائ�سة بنت اأحمد بن �سويدان البلو�سية اأنها تقـــوم بت�سفيـة �سركة دار احلورية الأزياء 
املحجبات - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1609513 ، وللم�سفــــية 
وحـــــدها حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 2034 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99241777

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

نبيل بن �سامل بن نا�سر ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طحان وال�سيابي للتجارة - ت�سامنية
يعلن نبيل بن �سامل بن نا�سر ال�سيابي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة طحان وال�سيابي للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1223307 ، وفقـــا التفــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 454 ر.ب : 122
هاتف رقم : 95679088

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيد بن �سليم بن بخيت خوار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز خدمات الكمبيوتر �ض.م.م
يعلن �سعيد بن �سليم بن بخيت خوار اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سركة مركز خدمات الكمبيوتر 
�ض.م.م ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1253824 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيـــر ،  املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح

�ض.ب : 4161 ر.ب : 114
هاتف رقم : 92320000

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن فايل بن را�سد الزرعي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي الرميلة للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن فايل بن را�سد الزرعي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة �سواحي الرميلة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1170423 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيـــر ،  املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية الكامل والوافـي

�ض.ب : 70 ر.ب : 412
هاتف رقم : 93222215

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ن�سر بن حممد بن اإبراهيم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفقيه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلن ن�سر بن حممد بن اإبراهيم الزدجايل اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة بيت الفقيه للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1068920 ، وللم�سفــــي 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 630 ر.ب : 1133
هاتف رقم : 99453161

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مبارك بن �سليمان بن �سيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثار روي للتجارة - تو�سية
يعلن مبارك بن �سليمان بن �سيف الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة اأثار روي للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1777327 ، وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 3337 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99884318

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سعيد الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلط الف�سي املتحدة �ض.م.م
يعلن حممد بن علي بن �سعيد الق�سابي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة م�ساريع اخلط الف�سي 
املتحدة �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1042583 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 263 ر.ب : 612
هاتف رقم : 99462246

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رحاب بهالء للتجارة - ت�سامنية

اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة م�ساريع رحاب بهلء  الق�سابي  يعلن حممد بن علي بن �سعيد 
وفقا   ،  5121523 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 263 ر.ب : 612
هاتف رقم : 99462246

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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وليد بن دروي�ض بن عبداللـه ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�سعيد �ض.م.م
اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة الطريـــق ال�سعـــيد  يعلن وليد بن دروي�ض بن عبداللـه ال�سعدي 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1016665 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيـــر ،  املوؤرخ 2018/4/3م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99643432
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املحرتفني للخدمات �ض.م.م
يعلن حمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سقري اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة م�ساريع املحرتفني 
للخدمات �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1054408 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 121 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99063006

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سالح بن �سامل بن حمد املجعلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرتكة حللول الطاقة �ض.م.م
يعلن �سالح بن �سامل بن حمد املجعلي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة امل�سرتكة حللول الطاقة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1131116 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/11/12م ، وللم�سفـي وحــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ض.ب : 213 ر.ب : 619
هاتف رقم : 98177311

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واأحمد القلم - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة حممد واأحمد القلم - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1358740 ، وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 211 ر.ب : 122

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

علي بن خلف بن حممد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سحار �ض.م.م
يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة جبال �سحـــار �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1459317 ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2394 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99730148

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل املتحدة �ض.م.م

يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة نخل املتحدة �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1679198 ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2394 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99730148

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل للبال�ستيك �ض.م.م

يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�سي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة نخل للبل�ستيك �ض.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1530437 ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 2394 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99730148

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

اأحمد بن حمد بن �سلطان الفالحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك امل�سحون املتحدة �ض.م.م
يعلن اأحمد بن حمد بن �سلطان الفلحي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة الفلك امل�سحون املتحدة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1171608 ، وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
غال - والية بو�سر

�ض.ب : 400 ر.ب : 413
هاتف رقم : 99419454

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جمال بن �سليمان بن را�سد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاهري للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلن جمال بن �سليمان بن را�سد املعمـــري اأنــه يقـــوم بت�سفيــــة �سركـــة الطاهـــري للتجـــارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1018827 ، وللم�سفــــي 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99433075

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأ�سامة بن حممود خري حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة الدولية �ض.م.م
يعلن اأ�سامة بن حممود خري حممد الزدجايل اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة املر�ساة الدولية 
�ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1126102 ، وللم�سفــــي وحـــــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ض.ب : 15 ر.ب : 124
هاتف رقم : 95595559

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن اإبراهيم �سري�ساه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعات النحا�ض للتجارة العاملية �ض.م.م
اأنه يقــــوم بت�سفـــيـة �سركـــة �سناعات النحـــا�ض  اإبراهيم �سري�ساه البلو�سي  يعلن اأحمد بن 
اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1272163 ،  لــــدى  للتجـــارة العامليـــة �ض.م.م ، وامل�سجلـــــة 
وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ض.ب : 477 ر.ب : 116
هاتف رقم : 94194173

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سالح بن خمي�ض بن بخيت احلدادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع مزون للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلن �سالح بن خمي�ض بن بخيت احلدادي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة �سعاع مزون للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1078491 ، وللم�سفــــي 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

�ض.ب : 16 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99595766

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن عامر بن عبداللـه الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداللـه بن عامر الفزاري واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبداللـه بن عامر بن عبداللـه الفزاري اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة عبداللـه بن عامر 
الفزاري واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري 
بالرقـــم 1557505 ، وللم�سفــــي وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ض.ب : 355 ر.ب : 319
هاتف رقم : 96669966

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن نا�سر بن �سيف ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع االأزرق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
ال�سعــاع االأزرق للتجــارة  اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة  ال�سبلي  يعلن علي بن نا�سر بن �سيف 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3188809 ، وللم�سفي 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 859 ر.ب : 311
هاتف رقم : 93883788

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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را�سد بن �سامل بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقيا�س الوطنية للتجارة - تو�سية
يعلن را�سد بن �سامل بن �سعيد املقبايل اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة املقيا�س الوطنية للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1065663 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 237 ر.ب : 321
هاتف رقم : 92528788

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 ال�سيف الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن را�سد بن �سامل بن �سعيد املقبايل اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة ال�سيف الوطنية للتجارة 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1125683 ، وللم�سفـــي 
وحــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 237 ر.ب : 321
هاتف رقم : 99791010

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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مبارك بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج املتحدة الدولية �ض.م.م
يعلن مبارك بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة اخلليج املتحدة الدولية 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1063156 ، وللم�سفي وحـــــده حق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـيـــــر  اأمــــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركــة  متثيل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 199 ر.ب : 177
هاتف رقم : 95072727

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل لتجارة ال�سكراب واحلديد �ض.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل احلارثي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة الهلل لتجارة ال�سكراب 
وللم�سفي   ،  1164582 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  واحلديد 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 1035 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99420145 - 97443664
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرملي للمولدات الطاقة - تو�سية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل احلرملي اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركـــة احلرملي للمولــدات 
، وللم�سفي  الـتجاري بالرقـم 1094236  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  الطاقة - تو�سية 
وحـــــده حق متثيل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 972 ر.ب : 111

هاتف رقم : 92866762 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن حمد اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثمرات املتحدة �ض.م.م
يعلن عبداللـه بن نا�سر بن حمد اليعربي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة الثمرات املتحدة �ض.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1176559 ، وللم�سفــي وحـــــده حق متثيــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ض - والية ال�سيب 

�ض.ب : 1562 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99413474 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن جمعة بن خلفان احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي والعامري للتجارة �ض.م.م
يعلن �سامل بن جمعة بن خلفان احلديدي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة احلديدي والعامري 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1560352 ، وللم�سفــي 
وحـــــده حق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 79 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99050666 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن اأحمد بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مبارك و�سامل اأبناء اأحمد بن �سعيد ال�سيابي للتجارة واملقاوالت

يعلــن �سالـــم بـــن اأحمـــد بــن �سعيــد ال�سيابــي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة مبارك و�سامل اأبناء 
اأحمد بن �سعيد ال�سيابي للتجــــارة واملقــاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 
بالرقـــم 6052495 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية امل�سيبي - حمافظة ال�سرقية

�ض.ب : 231 ر.ب : 423
هاتف رقم : 99201140  

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجمي والتميمي للتجارة - ت�سامنية
العجمــي والتميمــي  اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة  التميمي  يعلــن فائز بن مو�سى بن حمدان 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1481444 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 357 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99329949

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فائز وعبداالأمري التميمي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن فائز بن مو�سى بن حمــدان التميمــي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة فائـــز وعبداالأميـــر 
التميمي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1492314 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 357 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99329949

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمــد بــن فائــز التميمــي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد الراقي - تو�سية
يعلــن اأحمـــــد بــن فائــز التميمــي اأنــــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــة االحتـــاد الراقــــي - تو�سيــة ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1009107 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 357 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99898894

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

من�سور بن مالك بن �سليم احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأحجار والرخام الدولية �ض.م.م
يعلن من�سور بن مالك بن �سليم احلارثي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة االأحجار والرخام الدولية 
�ض.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1018616 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفــي وحده حق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ض.ب : 50 ر.ب : 118

هاتف رقم : 99322012
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عمر بن عبدالعزيز بن عبدالغفور الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة م�سقط للتجهيزات الطبية �ض.م.م
يعلن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالغفــور الفار�ســي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة واحــة م�سقـــط 
للتجهيزات الطبية �ض.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1155220 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفــي وحده حق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ض.ب : 585 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99337011

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عادل بن عمر بن قا�سم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون الرتاثي �ض.م.م
يعلن عادل بن عمر بن قا�سم البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة التعاون الرتاثي �ض.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1048141 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمــــام الغـيـــــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 268 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99341157

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

عامر بن حمدان بن عامر بني عرابة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوالد عامر احلديثة �ش.م.م
يعلن عامر بن حمدان بن عامر بني عرابة اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة اأوالد عامر احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1202174 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/17م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
ال�شق�شوق - والية بركاء - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 95911185
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

جمعة بن علي بن �شليمان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنظمة 2000 �ش.م.م
يعلن جمعة بن علي بن �سليمان الغيالين اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة اأنظمة 2000 �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1636430 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 859 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99437707

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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فايز بن اأحمد بن ح�سني البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ح�سني - تو�سية
يعلن فايز بن اأحمد بن ح�سني البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة اأبناء ح�سني - تو�سية ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1006339 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ض.ب : 2643 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92162419

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مقبول بن غالم بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جازان الدولية �ض.م.م
يعلن مقبول بن غلم بن حممد البلو�سي اأنــه يقوم بت�سفيـة �سركـة جازان الدولية �ض.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1160713 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل 
ال�سركــة فـــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�سقط

�ض.ب : 457 ر.ب : 131
هاتف رقم : 99632191

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن علي بن �صامل ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدجيل املتحدة �ش.م.م
 , اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الدجيل املتحدة �ش.م.م  يعلـن خالد بن علي بن �سامل ال�سواعي 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتــجـاري بالرقـم 1010873 , وفقا التفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/18م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - بناية املايا - مكتب رقم : 401
�ش.ب : 1723 ر.ب : 130

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�صيف بن �صامل بن �صيف املعمري\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأدل الدولية �ش.م.م

 , �ش.م.م  الدولية  اأدل  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املعمري  �سيف  بن  �سامل  بن  �سيف  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1283381 , وفقــا التفــاق ال�سركاء املــوؤرخ 
2018/2/26م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـــري , وعلــــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 324 ر.ب : 100
هاتـف رقــم : 99566599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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خليل بن خمي�ش بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ملار ال�صم�ش للتجارة واال�صتثمار - تو�صية

يعلـن خليل بن خمي�ش بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ملار ال�سم�ش للتجارة 
واال�ستثمار - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1139756 , 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 : 513 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99201030
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 ملار م�صقط للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن خليل بن خمي�ش بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ملار م�سقط للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1141865 , 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 : 513 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99201030
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امليمون للتطوير العقاري - تو�صية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امليمون للتطوير  يعلـن خليل بن خمي�ش بن عبداللـه البلو�سي 
العقاري - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1128598 , 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 : 513 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99201030
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�صالح بن حممد بن عبداللـه الر�صيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صالح بن حممد بن عبداللـه الر�صيدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سالح بن حممد بن عبداللـه الر�سيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سالح بن حممد بن 
عبداللـه الر�سيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 3053210 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/29م , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�صويق - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ش.ب : 298 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 99342194

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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فا�صل بن �صعيد بن �صليمان الغ�صاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة ال�صاحل للتجارة - تو�صية
يعلـن فا�سل بن �سعيد بن �سليمان الغ�ساين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زهرة ال�ساحل للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3180565 , 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 : 208 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 99377761
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
حممد بن خلف بن حممد الهاليل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوج الهادي للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن خلف بن حممد الهاليل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املوج الهادي للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1573071 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 982 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 92963891
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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فالح بن �صليم بن خلفان التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جواهر املجد للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
املجد  �سركـــة م�ساريع جواهر  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  التوبي  �سليم بن خلفان  يعلـن فالح بن 
 , بالرقـم 1055277  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/9م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافـظــة الداخلية

�ش.ب : 114 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 92202066

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
وليد بن �صامل بن را�صد الرجيبي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعاع الر�صتاق للتجارة - ت�صامنية

يعلـن وليد بن �سامل بن را�سد الرجيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سعاع الر�ستاق للتجارة - 
ت�سامنيـة , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1016217 , وللم�سفـــي وحــده 
حق متثيل ال�سركــة فـي الت�سفـيـة اأمــام الغـيــر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 82 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 92257413
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 را�صد بن �صيف الر�صيدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلل للخدمات الكهربائية - تو�صية
يعلـــن حمــمد بن را�ســد بن �سيـــف الر�سيـــدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة احلـــل للخدمــات 
الكهربائية - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1104474 , وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   , املوؤرخ 2018/4/1م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 320 ر.ب : 391
هاتف رقم : 97753494

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
حممد بن اأحمد بن عبداللـه املجيني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بن جمال للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن اأحمد بن عبداللـه املجيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بن جمال للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3189775 , 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 : 

 حمافـظــة �صمال الباطنة
�ش.ب : 49 ر.ب : 313

هاتـف رقــم : 92941900
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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جا�صم بن حممد بن �صالم اجلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صهور للم�صاريع الرائدة - تو�صية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امل�سهور للم�ساريع  يعلـن جا�سم بن حممد بن �سالم اجلديدي 
الرائدة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1172184 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/4/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية الر�صتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 1110 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 92122142

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطريف للعمران - تو�صية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الطريف للعمران -  يعلـن حممد بن علي بن حممد ال�سعدي 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1064518 , 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 : 

حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 6 ر.ب : 312

هاتـف رقــم : 99808037
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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زهرة بنت اأحمد بن �صامل احلب�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوؤلوؤة ال�صاطي للتجارة - ت�صامنية
تعلـن زهرة بنت اأحمد بن �سامل احلب�سية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة لوؤلوؤة ال�ساطي للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1542915 , 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 : 
�ش.ب : 2126 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99384992

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 .
�صامل بن را�صد بن حمود احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلرفية التكنولوجية العاملية �ش.م.م

يعلـن �سامل بن را�سد بن حمود احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة احلرفية التكنولوجية 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1153856 , وفقا التفاق  , وامل�سجلـة لدى  العاملية �ش.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/2/13م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - واليـة مطرح 

�ش.ب : 698 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99613146

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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خالد بن �صليمان بن �صعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرديف للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الرديف  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  �سعيد  بن  �سليمان  بن  خالد  يعلـن 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1447831 , 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 : 

اخلو�ش - والية ال�صيب 
�ش.ب : 2220 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99049404

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 خمي�ش بن �صامل البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد وعي�صى البلو�صي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن عي�سى بن خمي�ش بن �سامل البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأحمد وعي�سى البلو�سي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1131208 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م , 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 : 544 ر.ب : 620

هاتـف رقــم : 99217711
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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فائق بن خليفة بن خما�ش ال�صليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خما�ش اك�صرب�ش �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خما�ش اك�سرب�ش  ال�سليماين  يعلـن فائق بن خليفة بن خما�ش 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1033999 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/4م , 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 : 

�ش.ب : 9584 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99705473

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
مرمي بنت خلفان بن �صامل ال�صيابية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز درة اجلواهر �ش.م.م

تعلـن مرمي بنت خلفان بن �سامل ال�سيابية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز درة اجلواهر 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1065314 , وفــقا التفـــاق ال�سركـــاء 
 , اأمام الغـري  , وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية  املـــوؤرخ 2018/3/25م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بدبد - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99368505
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 .

-173-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

را�صد بن �صامل بن �صيف الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حطني الوطنية �ش.م.م
 , �ش.م.م  الوطنية  �سركـــة حطني  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الرا�سدي  �سيف  بن  �سامل  بن  را�سد  يعلـن 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1059101 , وللم�سفـي وحـــده حـــق 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

�ش.ب : 334 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99316616

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور ال�صرق للتجارة - ت�صامنية

يعلـن علي بن عمران بن �سعيد املنذري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زهور ال�سرق للتجارة - 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1557670  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 : 
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب 

�ش.ب : 2015 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99381655

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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علي بن حمود بن حممد الزدجايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرا�صي بركاء للتجارة - ت�صامنية
يعلـن علي بن حمود بن حممد الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرا�سي بركاء للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1666401 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/31م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 752 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 95878798
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�صليمان بن �صيف بن �صليمان النعماين 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بلورة بركاء للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �سليمان بن �سيف بن �سليمان النعماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بلورة بركاء للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075438 , 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 : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 500 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99230651
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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خلفان بن بخيت بن م�صعود املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صعود وخلفان اأبناء بخيت املقبايل للتجارة
يعلـن خلفان بن بخيت بن م�سعود املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سعود وخلفان اأبناء 
 , بالرقــــم 3040984  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــــة   , للتجــارة  املقبالـي  بخيت 
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 : 
واليـة �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ش.ب : 334 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99451077

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 خلفان بن بخيت بن م�صعود املقبايل واأوالده - تو�صية
بخيت  بن  خلفان  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املقبايل  م�سعود  بن  بخيت  بن  خلفان  يعلـن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - واأوالده  املقبايل  م�سعود  بن 
3181529 , 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ش.ب : 334 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99451077

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات مدحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن خلفان بن بخيـت بن م�سعــود املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مرتفعـــات مدحــــاء 
 ,  9013873 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ش.ب : 334 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99451077

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
علي بن عامر بن حميد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املكارم لالإن�صاءات - ت�صامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املكـــارم لالإن�ســـاءات -  يعلــن علــي بن عامــر بن حميــد املعمري 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1136620  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 �صحـار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 96060755
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 عبداجلليل بن علي البلغوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبل حارم للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حممد بن عبداجلليل بن علي البلغوين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جبل حارم للتجارة - 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 3198243  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 : 
والية �صنا�ش - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 265 ر.ب : 324
هاتـف رقــم : 96667222

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
فاخرة بنت را�صد بن علي املعمرية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رجماء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة رجماء الوطنية للتجارة  تعلـن فاخرة بنت را�سد بن علي املعمرية 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1001511 , 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 : 
والية �صنا�ش - حمافظة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97607950
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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مرمي بنت �سامل بن عبيد املزروعية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة العقر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
تعلـن مرمي بنت �سامل بن عبيد املزروعية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة دانة العقر للتجارة 
 ،  1021337 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيــة   - واملقــاوالت 
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 : 
والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 95826652
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 .
عبدامللك بن علي املخمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيق الالمع الذهبي املتحدة للتجارة �ص.م.م

يعلن عبدامللك بن علي املخمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الربيق الالمع الذهبي املتحـــدة 
للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1241336 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

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

هاتـف رقــم : 96900090
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�صلطان بن هالل بن �صعيد الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة البوادي احلديثة - تو�صية
يعلـن �سلطان بن هــالل بن �سعيــد الر�سيدي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة واحــــة البـــوادي 
احلديثة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1254891 , 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 : 446 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 95322220
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خالد بن عبداللـه بن �صالح ال�صبحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدرب الوهاج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن خالد بن عبداللـه بن �سالح ال�سبحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الدرب الوهاج للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1018577 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/6م , 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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم : 99214334

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عزيزة بنت را�صد بن قدور املقبالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحراء ال�صاروج �ش.م.م
ال�ساروج  �سحراء  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  املقبالية  قدور  بن  را�سد  بنت  عزيزة  تعلـن 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1076658 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/6م , 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 : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
هاتـف رقــم : 96499664

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صلطان بن �صيف بن �صعيد ال�صام�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صلطان بن �صيف ال�صام�صي و�صريكه للتجارة واملقاوالت

�سيف  بن  �سلطان  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سام�سي  �سعيد  بن  �سيف  بن  �سلطان  يعلـن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه  ال�سام�سي 
3122620 , 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 96960004
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �صالح بن اإبراهيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن حميد ال�صبلي و�صريكه ملقاوالت البناء - ت�صامنية

يعلـن حممد بن �سالح بن اإبراهيم البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عبداللـه بن حميد 
اأمانـة ال�سجـــل الـتجــــاري  ال�سبلي و�سريكه ملقــاوالت البناء - ت�سامنيــة , وامل�سجلـــة لـــدى 
بالرقـم 3156710 , 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة
هاتـف رقــم : 99451077

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 خلفان بن بخيت بن م�صعود املقبايل و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حممد بن �سالح بن اإبراهيم البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خلفان بن بخيت بن 
م�سعود املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنيــة , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــــاري 
بالرقـم 3129110 , 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة
هاتـف رقــم : 99451077

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

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدار ال�صالم املتحدة للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حمدان بن علي بن حمدان املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مدار ال�سالم املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1104976 , 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 �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ش.ب : 414 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99866131

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 فا�صل بن علي املقر�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن فا�صل و�صريكه للتجارة 

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة علي بن فا�سل و�سريكه  يعلـن علي بن فا�سل بن علي املقر�سي 
للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7039050 , 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 : 105 ر.ب : 515

هاتـف رقــم : 93208030
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 �صليمان بن �صيف العزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العزي وال�صيابي للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حممد بن �سليمان بن �سيف العزي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العزي وال�سيابي للتجارة - 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1501739  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
, وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 365 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 92458566
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
فوز بن �صامل بن �صليم الرا�صدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع امل�صدر الذهبية �ش.م.م

يعلـن فوز بن �سامل بن �سليم الرا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع امل�سدر الذهبية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1122329 , 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 : 269 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 96330644
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 عامر بن نا�صر العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صنا�ش للم�صاريع ال�صاملة �ش.م.م
للم�ساريع  �سنا�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  نا�سر  بن  عامر  بن  حممد  يعلـن 
, وللم�سفـي  بالرقـم 1042303  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   , ال�ساملة �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 : 
�ش.ب : 1 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99059127
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
هالل بن �صامل املنذري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هالل بن �صامل املنذري و�صركاه للتجارة 

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة هالل بن �سامل املنذري و�سركاه  يعلـن هالل بن �سامل املنذري 
للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1315048 , 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 : 

�ش.ب : 209 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99877937 - 99817227

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

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صما �صمائل امل�صيئة - ت�صامنية
يعلـن اأحمد بن �سعيد بن حمود الندابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سما �سمائل امل�سيئة - 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1114483  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 �صمائل - حمافـظــة الداخلية

�ش.ب : 132 ر.ب : 615
هاتـف رقــم : 99813031

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رياحني املعبيلة للتجارة - تو�صية

املعبيلة  رياحني  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  عبداللـه  بن  علي  بن  ح�سن  يعلـن 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041753 ,  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 : 92611921

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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فايز بن اأحمد بن ح�صني البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمهرم العاملية �ش.م.م
يعلـن فايز بن اأحمد بن ح�سني البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سمهرم العاملية �ش.م.م , 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1096016 ,  وللم�سفـي وحده حق متثيل  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 : 
�ش.ب : 343 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 92162419
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 حممد بن نا�صر ال�صعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرو�ش البا�صم للتجارة - ت�صامنية

البا�سم  الرو�ش  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سعيدي  نا�سر  بن  حممد  بن  �سامل  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1029527 , 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 : 93 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 97755001
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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يحيى بن يعقوب بن عبداللـه البدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البدوي املتميزة �ش.م.م
املتميزة  البدوي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البدوي  عبداللـه  بن  يعقوب  بن  يحيى  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1207710 ، 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 : 
�ش.ب : 525 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 92211606
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
بدر بن حمدان بن دروي�ش البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول البيئية املتكاملة �ش.م.م

يعلـــن بـــدر بن حمدان بن دروي�ش البلو�سي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة احللـــول البيئيــــة 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1164284 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/29م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 4049 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99424498

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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زاهر بن عبداللـه بن �صامل احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلزامى لال�صتثمار والتموين �ش.م.م
يعلـن زاهر بن عبداللـه بن �سامل احلرملي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلزامى لال�ستثمار 
والتموين �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1168830 , 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 : 355 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 99776679
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 حممد بن علي الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النقطة احلمراء للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن حممد بن علي الرواحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة النقطة احلمراء للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1076263 , 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 : 95543570

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

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نزل �ش.م.م
نزل  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املخيني  بهوان  بن عبداللـه  بن علي  اأحمد  يعلـن 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1020227 , 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 : 285 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99337415
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اال�صهاد للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن علي بن عبداللـه بهوان املخيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اال�سهاد للتجارة 

واخلدمات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1748602 , 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 : 285 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99337415
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 خمي�س بن را�سد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خمي�س بن را�سد بن �سيف العي�سائي وولده - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن خمي�س بن را�سد العي�سائي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة خمي�س بن را�سد بن �سيف 
  ، العي�سائي وولده - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 3204707 
، 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 : 
�س.ب : 412 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99377603
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

ن�سر بن �سليمان بن نا�سر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة طالل ون�سر اأبناء �سليمان نا�سر الوهيبي للتجارة واملقاوالت �س.م.م 

يعلن ن�سر بن �سليمان بن نا�سر الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة طالل ون�سر اأبناء �سليمان 
نا�سر الوهيبي للتجارة واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 
1181935 ،  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 : 
�س.ب : 379 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 92307795
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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يعقوب بن �سامل بن علي الفجراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنزل املبارك �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن �سامل بن علي الفجراين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املنزل املبارك �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1197340 , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافـظــة م�سقـط

�ش.ب : 211 ر.ب : 400
هاتـف رقــم : 95072662

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 .
�سعيد بن را�سد بن �سعيد احلديدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمول للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

للم�ساريع  الرمول  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلديدي  �سعيد  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلـن 
وللم�سفـي   ,  1063303 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  املتحدة 
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 : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 382 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99573934

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 .

-192-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

�سمرية بنت عبدالر�سول بن قا�سم الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش اللوت�ش العاملية �ش.م.م
تعلـن �سمرية بنت عبدالر�سول بن قا�سم الزدجالية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة اأر�ش اللوت�ش 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1170801 , وفقا لتفاق  , وامل�سجلـة لدى  العاملية �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/26م , وللم�سفـية وحــدها حـق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفــية فـي كافــة الأمــور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

هاتـف رقــم : 92266669
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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثمار اخلليج - ت�سامنية

 , اأثمار اخلليج - ت�سامنية  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1751417 , وفقـــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
, وعلـــى  الغـيــر  اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــــة  , وللم�سفـي وحـده حــق متثيــل  2018/4/2م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

احليل ال�سمالية - واليـة ال�سيب 
�ش.ب : 1371 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99470246

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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بدر بن مبارك بن من�سور البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء االأفق الدولية �ش.م.م
يعلـن بدر بن مبارك بن من�سور البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سياء الأفق الدولية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1136993 , 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 : 
�ش.ب : 957 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 99339956
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 .
خمي�ش بن حممد بن را�سد امل�سرفـي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مافوي و�سركاهم �ش.م.م

و�سركاهم  مافوي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  امل�سرفـي  را�سد  بن  بن حممد  يعلـن خمي�ش 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1001579 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م , 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 : 

روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1036 ر.ب : 133

هاتـف رقــم :22086800 فاك�ش رقم : 22086901
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 قادر بخ�ش بن الل بخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب لالأثاث �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن قادر بخ�ش بن لل بخ�ش البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الكوكب لالأثاث 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1573187 , 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 م�سقط

�ش.ب : 1210 ر.ب : 114
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 .
اأمين بن عبداللـه بن حممد احل�سني 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهيل العاملية �ش.م.م

 , العاملية �ش.م.م  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سهيل  اأمين بن عبداللـه بن حممد احل�سني  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1066222 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/5م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

غال - واليـة بو�ســر - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1781 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 92619900

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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علي بن حمود بن �سلطان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن �سلطان بن �سعيد العامري وولده - تو�سية
يعلـن علي بن حمود بن �سلطان العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حمود بن �سلطان بن 
�سعيد العامري وولده - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1554590 , وفقا 
لتفاق 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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 298 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 92516561

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 .
اإ�سماعيل بن عبيد بن خمي�ش العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم املتجدد للتجارة �ش.م.م

املتجدد  العزم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  خمي�ش  بن  عبيد  بن  اإ�سماعيل  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1242503 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2017/12/28م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

هاتـف رقــم : 96176323
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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�سالح بن جمعة البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ابليتا �ش.م.م
يعلـن �سالح بن جمعة البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوم ابليتا �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1191237 , 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 : 
�ش.ب : 676 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 97181818
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 .
�سيف بن حممد بن �سيف الكندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامرات املا�سية �ش.م.م

 , اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العامرات املا�سية �ش.م.م  يعلـن �سيف بن حممد بن �سيف الكندي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1143144 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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1343 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99387633

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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قا�سم بن حممد بن خ�سيف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال اجلزيرة للتجارة �ش.م.م
اجلزيرة  غزال  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  خ�سيف  بن  حممد  بن  قا�سم  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3196500 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/28م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
واليـة ال�سويق - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ش.ب : 126 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 99880524

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 .
خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد للم�ساريع املميزة �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خالد للم�ساريع املميزة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1039156 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/4م , 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 : 

اخلو�ش - والية ال�سيب
 �ش.ب : 91 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 97088822
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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تركية بنت �سامل بن �سعيد الوهيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ش للمواد الكيميائية �ش.م.م
اأطلـــ�ش للمـــواد  اأنـهــا تقـــوم بت�سفـية �سركـــة  تعلـــن تركيــة بنت �سالــم بن �سعيــد الوهيبية 
الكيميائية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1064042 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـية   , 2018/1/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 162 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 92883093
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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأمين بن اإبراهيم بن رم�سان امليمني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليمني للتقنية والو�سائط �ش.م.م

يعلـن اأميـن بن اإبراهيم بــن رم�ســان امليمنـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امليمنــي للتقنيـــة 
والو�سائط �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1018586 , 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 : 
�ش.ب : 556 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 95122474
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 �سعيد بن �سامل الرحبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج القرية للتجارة - تو�سية
يعلـن اأحمد بن �سعيد بن �سامل الرحبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج القرية للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 6014739 , وفقا لتفاق 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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 9636 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 92024443

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 .
جمال بن حمود بن �سعيد ال�سكريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة التقنية - ت�سامنية

يعلـن جمال بن حمود بن �سعيد ال�سكريي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع واحة التقنية - 
ت�سامنيــة , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1818422 , 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 : 
القرم - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 836 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95313616
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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تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيب لل�ستائر العمودية - ت�سامنية
يعلـن تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سيب لل�ستائر العمودية - 
, وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1084348  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 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99340034

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 �سيدلية جربين - ت�سامنية

يعلـن تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سيدلية جربين - ت�سامنية , 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1097911  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  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 : 

هاتـف رقــم : 99340034

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 علي بن مو�سى اللواتي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الر�سا�سي للعطور �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن مو�سى اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز الر�سا�سي للعطور 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1405594 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1240 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99719382

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 .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز مطرح للعطور �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز مطرح للعطور  يعلـن حممد بن علي بن مو�سى اللواتي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1292870 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1240 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99719382

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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حممود بن خلفان بن �سالح احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديدي املتكاملة - تو�سية
يعلـن حممود بن خلفان بن �سالح احلديدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع احلديدي 
املتكاملة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1148867 , 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 : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 918 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99220788

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 .
داود بن �سليمان بن حممد ال�سكيلي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء العا�سمة للتجارة �ش.م.م

العا�سمة  اأ�سواء  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سكيلي  حممد  بن  �سليمان  بن  داود  يعلـن 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1702432  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  للتجارة 
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 : 96996908

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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ن�سر بن عامر بن �سوين احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للطريان �ش.م.م
 , �ش.م.م  للطريان  �سركـــة �سحار  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  �سوين احلو�سني  بن  عامر  بن  ن�سر  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1072418 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/3/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 371 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99318386
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 .
بدر بن يعرب بن ماجد ال�سيفي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء والتعمري والتجارة �ش.م.م

يعلـن بدر بن يعرب بن ماجد ال�سيفي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البناء والتعمري والتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1483579 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/24م , 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 : 

اخلو�ش - واليـة ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 3203 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99310457

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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�سعيد بن نا�سر بن �سليم النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باقة االأوائل للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�سر بن �سليم النهدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة باقـــة الأوائــل للتجــارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1543920 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/19م , 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 : 

اخلوير ال�سمالية - واليـة بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 125 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99311767
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 .
تركي بن ح�سن بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو منرية الوطنية - تو�سية

منرية  اأبو  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  �سعيد  بن  ح�سن  بن  تركي  يعلـن 
الوطنية - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1173868 , 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 بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 162 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 92207363

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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خيار بنت علي بن م�سلم عمو�ش ثوعار
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نخيل �أرز�ت للتجارة
تعلن خيار بنت علي بن م�سلم عمو�ش ثوعار اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة نخيل اأرزات للتجارة ,

وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2129663 , وللم�سفية وحــدها حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 92977537
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 .
�مل�سفــية 

محمد بن �سهيل بن �سعيد �لكثريي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرك�ش �ملتحدة للتجارة
يعلن محمد بن �سهيل بن �سعيد الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرك�ش املتحدة للتجارة ,

وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2209144 , وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 
, وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  2018/2/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

والية �ساللة - محافظة ظفار
هاتف رقم : 96611335

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 .
�مل�سفــي 
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�أحمد بن عو�ش �حل�سان 
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لهاوي للتجارة
يعلن اأحمد بن عو�ش احل�سان اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الهاوي للتجارة , وامل�سجلـــة لـــدى 
 , , وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/11م  الـتجــاري بالرقــم 2211173  اأمانــة ال�سجــل 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 92390000
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 .
�مل�سفــي 

�سمية بنت �سامل بن مبارك مغر�ب
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �ملو�سة للتجارة
تعلن �سمية بنت �سامل بن مبارك مغراب اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة املو�سة للتجارة ,

وامل�سجلـــة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1002923 , وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�سارع �ل�سالم - والية �ساللة - محافظة ظفار

�ش.ب : 2886 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99708116

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 .
�مل�سفــية 
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محمد بن ح�سن بن �سامل �ل�سيل �لغ�ساين
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �ل�سوميية للتجارة و�ملقاوالت  �ش.م.م
يعلن محمد بن ح�سن بن �سامل ال�سيل الغ�ساين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رمال ال�سوميية 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1001250 , 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 99491147
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 .
�مل�سفــي

من�سور بن محمد بن محاد �لعمري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لريف �ل�سرقي
يعلــن من�سور بن محمد بن محاد العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الريف ال�سرقي , 
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2073765 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  لـــدى  وامل�سجلـــة 
, وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  2018/4/24م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

والية �ساللة - محافظة ظفار
هاتف رقم : 99299906

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 .
�مل�سفــي 
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عادل بن �أحمد بن علي �ل�سغري �ل�سحي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ء �جلادي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
اأ�سواء اجلادي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  ال�سحي  اأحمد بن علي ال�سغري  يعلن عادل بن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 9010793 ,

وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 
امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

�ش.ب : 3 ر.ب : 812
هاتف رقم : 93595856

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 .
�مل�سفــي

محمد بن بخيت بن �سعيد قهور  
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة محمد بخيت �سعيد قهور و�سركاه للتجارة
يعلن محمد بن بخيت بن �سعيد قهور اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة محمد بخيت �سعيد قهور 
و�سركاه للتجارة , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2061899 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 458 ر.ب : 215
هاتف رقم : 99473458

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 .
�مل�سفــي 
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مح�سن بن م�سلم بن ح�سن �لعامري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مح�سن م�سلم ح�سن �لعامري للتجارة
يعلن مح�سن بن م�سلم بن ح�سن العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مح�سن م�سلم ح�سن 
العامري للتجارة , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2193086 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/16م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 99293480
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 .
�مل�سفــي

�ساعي بن فرج بن عو�ش جمزح
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لز�هية �ل�ساملة للتجارة
يعلن �ساعي بن فرج بن عو�ش جمزح اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الزاهية ال�ساملة للتجارة ,
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1019534 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 95199724
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 .
�مل�سفــي
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عامر بن �أحمد بن محمد دريبي �لعمري
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بهاء ظفار للتجارة و�ملقاوالت
يعلن عامر بن اأحمد بن محمد دريبي العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بهاء ظفار للتجارة 
واملقاولت , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1041111 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 99491771
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 .
�مل�سفــي

حامد بن دهي�ش بن علي بيت �سحى
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم�ش �لبليد للتجارة و�ملقاوالت
يعلن حامد بن دهي�ش بن علي بيت �سحى اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سم�ش البليد للتجارة 
واملقاولت , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1004299 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/4/12م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 92345858
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 .
�مل�سفــي 
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طارق بن محمد بن �سامل �لبلو�سي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �خلزينة �ش.م.م
يعلن طارق بن محمد بن �سامل البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة اخلزينة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1553852 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
غال - والية بو�سر  

�ش.ب : 1004 ر.ب : 133
هاتف رقم : 91135557

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 .

�مل�سفــي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأبر�ج �لفنية �ش.م.م
يعلن طارق بن محمد بن �سامل البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأبراج الفنية �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1017376 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
غال - والية بو�سر  

�ش.ب : 1004 ر.ب : 133
هاتف رقم : 91135557

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 .
�مل�سفــي
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علي بن �سليمان بن علي �ل�سبلي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرمي لال�ستثمار �ل�سياحي �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرمي لال�ستثمار ال�سياحي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1648489 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/26م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 1644 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99318282

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 .
�مل�سفــي

�سيف بن �سعيد بن خلفان �خل�سيبي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أبر�ج دبي �حلديثة �ش.م.م
اأبراج دبي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  يعلن �سيف بن �سعيد بن خلفان اخل�سيبي 
احلديثة �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1020710 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 81 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99500880
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 .
�مل�سفــي
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م�سبح بن �سليمان بن �سامل �لعمري
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سباأ للخدمات �لنفطية �ش.م.م
يعلن م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سباأ للخدمات النفطية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1835955 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/4/3م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 489 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99823662

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 .
�مل�سفــي

  �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فيافـي بهجة للتجارة �ش.م.م

يعلن م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فيافـي بهجة للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 5134226 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/4/3م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 489 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99823662

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 .
�مل�سفــي
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جيهان بنت �أحمد بن ب�سري �لعجمية
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لزهور �لع�سرية �ش.م.م
اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الزهور  اأحمد بن ب�سري العجمية  تعلن جيهان بنت 
الع�سرية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1820109 , وللم�سفــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 837 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99224747

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 .
�مل�سفــية

�سعيد بن نا�سر بن محمد �لعزو�ين
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سومر �لوطنية للتجارة �ش.م.م
الوطنية  ال�سومر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العزواين  محمد  بن  نا�سر  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1493396 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/17م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 111 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95164171

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 .
�مل�سفــي
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فهد بن ر��سد بن �سالح �لكا�سبي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سبائك جعالن للتجارة - ت�سامنية
يعلن فهد بن را�سد بن �سالح الكا�سبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سبائك جعالن للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1076621 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/12م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب �ل�سرقية

�ش.ب : 416 ر.ب : 387
هاتف رقم : 98976002

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 .
�مل�سفــي

فتحي بن مبارك بن عبد�للـه �حلديدي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �أيهم �حلديدي للتجارة - تو�سية
يعلن فتحي بن مبارك بن عبداللـه احلديدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو اأيهم احلديدي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1133740 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 626 ر.ب : 100
هاتف رقم : 98020200

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 .
�مل�سفــي
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يو�سف بن خلفان بن حميد �حل�سني
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ء �لغربة �لذهبية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن خلفان بن حميد احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء الغربة الذهبية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1097712 , وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 3036 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99456306

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 .
�مل�سفــي

نا�سر بن محمد بن حارث �لهادي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلليجية للخدمات �لبيئية - تو�سية
�سركة اخلليجية للخدمات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهادي  نا�سر بن محمد بن حارث  يعلن 
البيئية - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1005817 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�لعتكية - والية �لعامر�ت
هاتف رقم : 99664959

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 .
�مل�سفــي
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محمد بن علي بن �سامل �أمبو�سعيدي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجيال للهند�سة و�ملقاوالت �ش.م.م
اأجيال للهند�سة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأمبو�سعيدي  بــن �سالــم  يعلن محمــد بـن علـي 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1081518 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/17م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�خلو�ش - والية �ل�سيب

�ش.ب : 1421 ر.ب : 132
هاتف رقم : 97767704

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 .
�مل�سفــي

يو�سف بن �سعيد بن علي �جله�سمي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قريات للكهرباء �ش.م.م
يعلن يو�سف بن �سعيد بن علي اجله�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قريات للكهرباء �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1165397 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 47 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99202120
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 .
�مل�سفــي
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يو�سف بن محمد بن نا�سر �ل�سنيدي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سيح �لنه�سة للمقاوالت �ش.م.م
النه�ســـة  �سيــح  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنـه  ال�سنيــدي  نا�سر  بن  بن محمــد  يو�ســف  يعلــن 
للمقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1171698 , وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/4/8م  ال�سركاء 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 114 ر.ب : 23

هاتف رقم : 92250404
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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�أحمد بن �سعيد بن �سليم �لربخي

  �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبيات �ملتحدة �ش.م.م

يعلــن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبيات املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1096194 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1713 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95505566

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 .
�مل�سفــي
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�سامل بن فري�ش بن خمي�ش �لزرعي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة غ�سون �لكامل للتجارة - ت�سامنية
يعلــن �سامل بن فري�ش بن خمي�ش الزرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة غ�سون الكامل للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1170569 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/3/7م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية �لكامل و�لو�فـي - محافظة جنوب �ل�سرقية

�ش.ب : 70 ر.ب : 412
هاتف رقم : 93222215

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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
بدر بن �أحمد بن محمد �ملغريي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملباح�سي للتجارة - ت�سامنية

اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة املباح�ســي للتجارة -  يعلــن بدر بن اأحمد بن محمد املغيــري 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 6040756 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 74 ر.ب : 400

هاتف رقم : 99455212
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 .
�مل�سفــي
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�سعيد بن �سليم بن بخيت خوار\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيان للخدمات التعليمية �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن �سليم بن بخيت خوار اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة البيان للخدمات التعليمية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1624784 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/5م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
بو�سر  - اخلوير ال�سمالية - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 152 ر.ب : 133
هاتف رقم : 92320000

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت اال�ستثمار العقاري �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة بيت اال�ستثمار العقاري  يعلــن �سعيد بن �سليم بن بخيت خوار 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1027554 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/5م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
حمافظة م�سقط

�ش.ب : 158 ر.ب : 114
هاتف رقم : 92320000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبد�للـه بن علي بن عبد�للـه �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبناء �سانع للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
اأبنــاء �سانــع  اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة  يعلن عبداللـه بــن علي بن عبداللـه البو�سعيــدي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1085840 ,
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 102 ر.ب : 420
هاتف رقم : 92248894

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 .
�مل�سفــي

�سامل بن ر��سد بن عبد�للـه �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرحمات �لوطنية - ت�سامنية
يعلن �سامل بن را�سد بن عبداللـه ال�سيابي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة الرحمات الوطنية - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1024952 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/26م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
محافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب : 404 ر.ب : 320
هاتف رقم : 96121900

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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبد�للـه بن علي بن �سامل �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لريحان للم�ساريع �ملتكاملة �ش.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة الريحان للم�ساريع  يعلن عبداللـه بن علي بن �سامل الرواحي 
املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1283233 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/11م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 1236 ر.ب : 133
هاتف رقم : 94067721

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 .
                       �مل�سفــي 

�ملنت�سر بن حمد بن �سامل �الأغربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قوة �ل�سحر�ء للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن املنت�سر بن حمد بن �سامل الأغربي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة قوة ال�سحراء للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1003397 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 882 ر.ب : 130
هاتف رقم : 95769999

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 .
�مل�سفــي 

-223-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

مبارك بن �سليمان بن �سيف �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو عهد �لوهيبي للتجارة - تو�سية
يعلن مبارك بن �سليمان بن �سيف الوهيبي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبو عهد الوهيبي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1673270 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 3337 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99884318

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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

علي بن عبد�الأمري �للو�تي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سور �للو�تيا للتجارة �ش.م.م
يعلــن علي بن عبدالأمري اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة �سور اللواتيا للتجارة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1184106 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1388 ر.ب : 121
هاتف رقم : 95103344

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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن فايل بن را�شد الزرعي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل ح�شينة للتجارة - ت�شامنية
يعلــن عبداللـه بن فايل بن را�سد الزرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة معامل ح�سينة للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1167479 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/7م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�شرقية

�ص.ب : 70 ر.ب : 412
هاتف رقم : 93222215

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ب�شائر ح�شينة للتجارة - ت�شامنية

يعلــن عبداللـه بن فايل بن را�سد الزرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة ب�سائر ح�سينة للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1170499 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/7م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�شرقية

�ص.ب : 70 ر.ب : 412
هاتف رقم : 93222215

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�أحمد بن �سليم بن �سالح �حلر��سي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �سعيد �حلر��سي للتجارة - تو�سية
يعلــن اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اأبو �سعيد احلرا�سي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1113515 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1110 ر.ب : 131
هاتف رقم : 99085235

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 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�أني�سة بنت �سالح بن �سعيد �لرئي�سية

  �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة دمييت �ملتحدة �ش.م.م

املتحدة  دمييت  �سركــة  بت�سفـيـة  تقــوم  اأنـها  الرئي�سية  �سعيد  بن  �سالح  بنت  اأني�سة  تعلــن 
الـتجاري بالرقــم 1012890 , وللم�سفــية وحــدها  اأمانــة ال�سجل  , وامل�سجلـة لـدى  �ش.م.م 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�لعذيبة �ل�سمالية - والية بو�سر

�ش.ب : 494 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99427022

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 

�مل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حارث بن عبيد بن حامد �ل�سليمي
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمموعة تكنيك لل�سيار�ت �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة جمموعة تكنيك  ال�سليمـي  بـن حامــد  بــن عبيــد  يعلــن حــارث 
لل�سيارات �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1037797 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2471 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99332661

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 .
�مل�سفــي

  �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �ملحيط �ل�ساملة لال�ستثمار �ش.م.م 

يعلــن حــارث بــن عبيــد بـن حامــد ال�سليمـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة بوابة املحيط ال�ساملة 
لال�ستثمار �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1179213 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2471 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99332661

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 .
�مل�سفــي
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  �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة باملري� لل�سفر و�ل�سياحة �ش.م.م 

يعلــن حــارث بــن عبيــد بـن حامــد ال�سليمـي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة باملريا لل�سفر وال�سياحة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1072440 , وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2471 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99332661

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 .
�مل�سفــي

  خليفة بن عبد�للـه �ل�سكيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حتاد عرب �خلليج �ش.م.م 
يعلــن خليفة بن عبداللـه ال�سكيلي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة احتاد عرب اخلليج �ش.م.م ,
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1025437 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة 
وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/1/1م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

غال - محافظة م�سقط
هاتف رقم : 95208609

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 .
�مل�سفــي
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�سعيد بن حميد بن �لذيب �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبال وجمة للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن �سعيد بن حميد بن الذيب العربي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة جبال وجمة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1612034 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   , 2018/5/3م  املوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
محافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب : 452 ر.ب : 318
هاتف رقم : 96115493

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 .
�مل�سفــي

محمد بن �سعيد بن نا�سر �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�ساريع �لرب�قة �ش.م.م 
يعلــن محمد بن �سعيد بن نا�سر العربي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة امل�ساريع الرباقة �ش.م.م ,
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1187247 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة 
, وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  2018/1/10م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

�ش.ب : 178 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99337028

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 .
�مل�سفــي
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خلفان بن �سعيد بن هديب �لدلهمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بن �لدلهمي للتجارة - تو�سية
يعلــن خلفان بن �سعيد بن هديب الدلهمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ابن الدلهمي للتجارة -
تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1143276 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2017/4/24م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
�خلو�ش - والية �ل�سيب

�ش.ب : 276 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99881330

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 .
�مل�سفــي

خليفة بن �سلطان بن بدر �ل�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ينابيع و�دي �ل�سرمي للتجارة - ت�سامنية
يعلــن خليفة بن �سلطان بن بدر ال�سعيدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ينابيع وادي ال�سرمي 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1056240 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 314 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92181013

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 .
�مل�سفــي
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رعد بن محمد بن �سلمان �لربيكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة محمد بن �سلمان بن �سالح �لربيكي وولده للتجارة - تو�سية

اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة محمد بن �سلمان بن  يعلــن رعد بن محمد بن �سلمان الربيكي 
�سالح الربيكي وولده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 
3142663 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 386 ر.ب : 319
هاتف رقم : 96001812

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 .
�مل�سفــي

ماجد بن حمود بن ر��سد �ل�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبال و�دي �ل�سرمي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 
يعلــن ماجد بن حمود بن را�سد ال�سعيدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة جبال وادي ال�سرمي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 3315070 ,
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 661 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99620407

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 .
�مل�سفــي
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�سهري بنت عبد�للـه بن محمد �لفار�سية
  �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أمو�ج �لباطنة �ملتكاملة للتجارة - تو�سية
تعلــن �سهري بنت عبداللـه بن محمد الفار�سية اأنـها تقــوم بت�سفـيـة �سركــة اأمواج الباطنة 
 , الـتجاري بالرقــم 1204054  اأمانــة ال�سجل  , وامل�سجلـة لـدى  املتكاملة للتجارة - تو�سية 
وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 700 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95332338

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 

�مل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
�أحمد بن محمد بن �أحمد �ليماين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة يون�ش بن محمد بن �أحمد �ليماين و�سركاه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة يون�ش بن محمد بن  اأحمد اليماين  اأحمد بن محمد بن  يعلــن 
اأمانــة ال�سجل  اأحمد اليماين و�سركاه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى 
اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  بالرقــم 3001890  الـتجاري 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 64 ر.ب : 311

هاتف رقم : 94488944
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 .
�مل�سفــي
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محمد بن خمي�ش بن حميد �ل�سبلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملفرق �ملتحدة �ش.م.م 
يعلــن محمد بن خمي�ش بن حميد ال�سبلي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة املفرق املتحدة �ش.م.م ,

وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1093263 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�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 .
�مل�سفــي

ر�سيدة بنت ها�سل بن �سامل �خل�سورية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة دنيا �لورد �ش.م.م 
تعلــن ر�سيدة بنت ها�سل بن �سامل اخل�سورية اأنـها تقوم بت�سفـية �سركة دنيا الورد �ش.م.م ,

وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1142455 , وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 312 ر.ب : 119
هاتف رقم : 94166694

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 .
�مل�سفــية
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�سعيد بن �سامل �ل�ساحب
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنا�سح �ملتحدة �ش.م.م 
يعلــن �سعيد بن �سامل ال�ساحب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة النا�سح املتحدة �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1039630 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م , 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99311516
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 .
�مل�سفــي

مرمي بنت عبد�للـه بن مبارك �ملخينية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رموز �لياقوت �ش.م.م 
اأنـها تقوم بت�سفـيــة �سركــة رمــوز الياقـــوت  تعلــن مرمي بنت عبداللـه بن مبارك املخينية 
الـتجاري بالرقــم 1260130 , وللم�سفــية وحــدها  اأمانــة ال�سجل  , وامل�سجلـة لـدى  �ش.م.م 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 533 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92866762

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 .
�مل�سفــية
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حمود بن طالب بن بدر �ل�سق�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سبكة �لربط �ش.م.م 
 , اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سبكة الربط �ش.م.م  يعلــن حمود بن طالب بن بدر ال�سق�سي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1019990 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة 
, وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  2018/1/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

�ش.ب : 472 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99251153

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 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سبكات �خلم�ش �ش.م.م 

يعلــن حمود بن طالب بن بدر ال�سق�سي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ال�سبكات اخلم�ش �ش.م.م ,
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1008775 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة 
, وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  2018/1/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

�ش.ب : 472 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99251153

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 .
�مل�سفــي
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�سعيد بن عامر بن �سالح �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سبكة �ل�سم�سية للتقنية - ت�سامنية 
يعلــن �سعيد بن عامر بن �سالح املعمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ال�سبكة ال�سم�سية للتقنية -

ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1844504 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 1716 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99374548

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 .
�مل�سفــي

ح�سني بن عبد�لفتاح بن غالم �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عامل �الأحالم �ش.م.م 
يعلــن ح�سني بن عبدالفتاح بن غالم اللواتي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة عامل الأحالم �ش.م.م ,
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,  1532057 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة 
2017/12/31م , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

والية بو�سر - محافظة م�سقط
�ش.ب : 3 ر.ب : 112

هاتف رقم : 22085050 - فاك�ش رقم : 22085060
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 .
�مل�سفــي
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محمد بن خلفان �لتوبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�سيلة �لعربية للتجارة �لعامة �ش.م.م 
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة امل�سيلة العربية للتجارة العامة  يعلــن محمد بن خلفان التوبي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1260026 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/27م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 92225229 
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 .
�مل�سفــي

طالل بن ح�سن بن زهر�ن �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�ش �ل�سباح �لوطنية �ش.م.م 
يعلــن طالل بن ح�سن بن زهران البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع �سم�ش ال�سباح 
اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1010208 , وللم�سفــي  الوطنية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 96020926 

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 .
�مل�سفــي 
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محمد بن علي بن حمود �لتهامي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتهامي لتقنية �ملعلومات �ش.م.م 
يعلــن محمد بن علي بن حمود التهامي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة التهامي لتقنية املعلومات 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1090128 , وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 707 ر.ب : 111

هاتف رقم : 98246999 
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 .
�مل�سفــي 

علي بن حمود بن عبد�للـه �لتهامي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معني �ش.م.م 
يعلــن علي بن حمود بن عبداللـه التهامي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة معني �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1269950 , وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة 
تتعلق  التـي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي 

باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 707 ر.ب : 111

هاتف رقم : 98246999 
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 .
�مل�سفــي
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هالل بن اأحمد بن هالل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة م�صاريع فر�صان الرباري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلــن هالل بن اأحمد بن هالل الرواحي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع فر�سان الرباري 
 ، الـتجاري بالرقــم 1115091  اأمانــة ال�سجل  ، وامل�سجلـة لـدى  للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/2/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�صقط

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

جميل بن زاهر بن زهري الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صماء للتوريدات ال�صناعية �ش.م.م 
يعلــن جميل بن زاهر بن زهري الريامي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سماء للتوريدات ال�سناعية 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1057608 ، وفقــا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/1/20م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
�ش.ب : 2066 ر.ب : 111
هاتف رقم : 96664554

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حمد بن م�سعود بن حماد اخلياري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األباب اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلــن حمد بن م�سعود بن حماد اخلياري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة األباب اخلليج للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1036268 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط

�ص.ب : 542 ر.ب : 612
هاتف رقم : 95393311

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

محمد بن را�سد بن �سامل الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء حطني �ص.م.م 
يعلــن محمد بن را�سد بن �سامل الرا�سدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سماء حطني �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1066156 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
املعمور - والية بهالء

�ص.ب : 334 ر.ب : 611
هاتف رقم : 95092033

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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 حمد بن �سامل بن حمد العلوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربابنة �سور للتجارة - ت�سامنية 
يعلــن حمـد بن �سامل بـن حمد العلــوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة ربابنــة �ســور للتجـــارة -

التفـــاق  وفقــا   ،  4108914 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/4/16م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�سيب
�ص.ب : 66 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99347799
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يو�سف بن مبارك بن علي العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مبارك بن علي بن �سعيد العامري وولده للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلــن يو�سف بن مبارك بن علي العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة مبــارك بــن علـي بــن 
�سعيــد العامــري وولــده للتجــارة واملقــاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل 
الـتجــاري بالرقــم 1484400 ، وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/4/9م ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
 والية �سمائل - محافظة الداخلية

�ص.ب : 132 ر.ب : 620
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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كاذية بنت �سيف بن خمي�ص الغافرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سافية املتكاملة �ص.م.م 
اأنـها تقوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع ال�سافية  تعلــن كاذية بنت �سيف بن خمي�ش الغافرية 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1024874 ، وفقــا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2017/2/26م ، وللم�سفــية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�سيب

�ص.ب : 262 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99208824

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

محمد بن عبداللـه بن محمد ال�سحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت القفل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن محمد بن عبداللـه بن محمد ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة بيت القفل للتجارة 
واملقــاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1007765 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 97 ر.ب : 811

هاتف رقم : 99338810
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن �سئون ال�سيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الواحة للتجارة �ص.م.م
يعلــن علي بن عبداللـه بن �سئون ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة بوابة الواحة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1757784 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فــي  ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/25م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ص.ب : 1676 ر.ب : 114
هاتف رقم : 92401070

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

نا�سر بن زاهر بن نا�سر املعويل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الرحمة للتجارة �ص.م.م
يعلــن نا�سر بن زاهر بن نا�سر املعويل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة نهـــر الرحمــة للتجــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1010879 ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
احليل ال�سمالية - محافظة م�سقط

�ص.ب : 849 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99346596

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-243-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

نا�سر بن علي بن ربيع اجلنيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الغابة خلدمات النفط والتجارة - ت�سامنية
يعلــن نا�سر بن علي بن ربيع اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة رمــال الغابـــة خلدمــات 
النفط والتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 5117356 ،

وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/10م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية اأدم - محافظة الداخلية

�ص.ب : 101 ر.ب : 618
هاتف رقم : 99310834

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

خمي�ص بن محمد بن را�سد امل�سرفـي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الداخلية احلديثة �ص.م.م
يعلن خمي�ش بن محمد بن را�سد امل�سرفـي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة رمال الداخلية احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1084404 ، وفقــا التفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
غال ال�سناعية - والية بو�سر

�ص.ب : 1469 ر.ب : 133
هاتف رقم : 22086800 فاك�ص رقم : 22086901

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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في�سل بن خلفان اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سام احلديثة �ص.م.م
يعلــن في�سل بن خلفــان اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركــة تــــالل ال�سام احلديثة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1074989 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/1/3م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

غال - محافظة م�سقط
�ص.ب : 1159 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99388982

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عبدالعزيز بن ح�سني بن نور محمد الرئي�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القد�ص العربية للمعدات الثقيلة �ص.م.م
يعلــن عبدالعزيز بن ح�سني بـن نــور محمــد الرئي�ســي اأنـــه يقــوم بت�سفـية �سركــة القــد�ش 
العربية للمعدات الثقيلة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقــــم 1055766 ،
فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 589 ر.ب : 100
هاتف رقم : 99311546

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سعيد بن را�سد بن عبداللـه الفار�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن را�سد وحمد بن را�سد للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �سعيـــد بن را�ســـد بن عبداللـــه الفار�ســــي اأنـه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــــة �سعيـــد بن را�ســــد 
بالرقم  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلـة   , ت�سامنية   - للتجارة  را�سد  بن  وحمد 
وعلـــى   , الغـري  اأمـــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حق  وحـــده  وللم�سفــــي   ,  7004923
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

واليـة عربي - حمافظة الظاهرة 
�ص.ب : 15 ر.ب : 513 

هاتـف رقــم : 92448858
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 حميد بن بخيت املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن حميد بن بخيت املجرفـي واإخوانه للتجارة واملقاوالت 

اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة علـــي بن حميـــد بن  يعلن علي بن حميد بن بخيت املجرفـي 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , واملقاولت  للتجارة  واإخوانه  املجرفـي  بخيت 
بالرقـم 7000715 , وفــقـــا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/6م , وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99310454
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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را�سد بن عبيد بن علي اخلزميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة را�سد بن عبيد بن علي اخلزميي واأوالده للتجارة

اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة را�سد بن عبيد بن علي  يعلن را�سد بن عبيد بن علي اخلزميي 
 , بالرقــــم 3083004  التجـــاري  ال�سجـــل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , للتجارة  واأولده  اخلزميي 
وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 89 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 95060302

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 نا�سر بن �سليمان الغ�ساين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراك للتجارة - ت�سامنية
يعلـن يعقوب بن نا�سر بن �سليمان الغ�ساين اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة الراك للتجارة  - 
وللم�سفـي   ,  3139395 بالــرقـــــم  الـتجاري  ال�سجــــل  اأمــانـــة  لــــــدى  وامل�سجلــــــة   , ت�سامنية 
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 �سنا�ص - مركز الوالية

�ص.ب : 89 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 99322545

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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�سعيد بن خلفان بن اأحمد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع اأبو اأحمد املزروعي للتجارة - تو�سية

اأحمد  اأبو  م�ساريع  �سركــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  املزروعي  اأحمد  بن  خلفان  بن  �سعيد  يعلن 
اأمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1779133 ,  املزروعي للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى 
وللم�سفـــي 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 �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 61 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 99050979

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

هالل بن �سامل بن را�سد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة روزنة اخلليج للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـــن هالل بن �سامل بن را�سد الزعابي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة روزنة اخلليج للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالــرقم 1035515 , 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 �سنا�ص - مركز الوالية

�ص.ب : 89 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 93334558

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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�سلطان بن علي بن عبيد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سلطان بن علي بن عبيد العمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  علي  بن  �سلطان  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  العمري  عبيد  بن  علي  بن  �سلطان  يعلـن 
عبيد العمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 
بـــالـرقــــــــم 3309150 , وللم�ســفــــي وحــــده حـــق 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 �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 6 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 99439989

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 �سلطان بن علي بن عبيد العمري وولده للتجارة - تو�سية
يعلـن �سلطان بن علي بن عبيد العمري اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة �سلطان بن علي بن عبيد 
العمري وولده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بـــالـرقــــــــم 
1129980 , وللم�ســفـي وحده حـــق 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 �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 348 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 99439989

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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�سلطان بن حممد بن �سلطان العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج �سنا�ص للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن �سلطان بن حممد بن �سلطان العمري اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركة برج �سنا�ش للتجارة 
واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلـــة لـدى اأمــانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  3065782 , 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 �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 141 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 95071713

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

عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�سبلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متميزين اخلليج - تو�سية
يعلــن عبداللـه بن علــي بن عبداللـه ال�سبلي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة متميزيــن اخلليـج - 
تو�سية , وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالــرقـم  1129448 , 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 : 
هاتـف رقــم : 99328588

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 خمي�ص بن حممد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الزاهرة للتجارة - ت�سامنية
الزاهرة  �سحار  �سركة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  العلوي  حممد  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلن 
 ,  3239802 بالــرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمــانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
, 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 - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 87 ر.ب : 121 
هاتـف رقــم : 94700915

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

حمود بن �سعيد بن عبداللـه اخلنب�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة را�سد وحمود اأبناء �سعيد بن عبداللـه احلو�سني - ت�سامنية

يعلن حمود بن �سعيد بن عبداللـه اخلنب�سي اأنــه يقوم بت�سفية �سـركـة را�سد وحمود اأبناء 
�سعيد بن عبداللـه احلو�سني - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 
3102858 , وللم�سفـــي 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 - حمافظة �سمال الباطنة

 �ص.ب : 283 ر.ب : 316 
هاتـف رقــم : 99417313

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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اأحمد بن را�سد بن نا�سر ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد ال�ساحلي و�سركاه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن اأحمد بن را�سد بن نا�سر ال�ساحلي اأنه يقـــوم بت�سفيـة �سـركـة اأحمد ال�ساحلي و�سركاه 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3004449 , 
, 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 : 
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 319 ر.ب : 315 
هاتـف رقــم : 92820208

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

�سعود بن عبداللـه بن حممد الكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدالعزيز املمتازة للتجارة - تو�سية
يعلـــن �سعود بن عبداللـه بن حممد الكوي اأنــــه يقوم بت�سفـية �سركة اأبو عبدالعزيز املمتازة 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمـانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1144290 , 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 : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ص.ب : 87 ر.ب : 324 
هاتـف رقــم : 99619522

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 علي بن نا�سر اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر العطاء - ت�سامنية
 - العطاء  ج�سر  �سركــــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  اخلنب�سي  نا�سر  بن  علي  بن  خليفة  يعلـــن 
ت�سامنيـــة , وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـم  3199401 , 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 : 
�ص.ب : 270 ر.ب : 316

هاتـف رقــم : 99468716
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

هيثم بن حبيب بن حممد الك�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة القلعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن هيثم بن حبيب بن حممد الك�سري اأنه يقــــــوم بت�سفيـة �سركـــة بوابة القلعة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنيــــــة , وامل�سجلــــة لـدى اأمانــــة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالرقــــــــم 1127779 , 
وللم�سفـــي وحـــــده حــــــــق متثيــــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيــــــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 181 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم : 99411386

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 را�سد بن عبيد املكتومي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل احلجال للتجارة - ت�سامنية 
يعلن حممد بن را�سد بن عبيد املكتومي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة ظالل احلجال للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمـانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1074246 , وللم�سفــــي وحــــده 
حق متثيـــل ال�سركـة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 �ص.ب : 659 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم : 99544753

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 حدائق احلجال للتجارة - ت�سامنية 

يعلــن حممـــد بن را�ســد بن عبيـــد املكتومــــي اأنه يقـــــوم بت�سفـيـــــة �سركــــة حدائــق احلجــال 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمـانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1064094 , وللم�سفــــي 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي  وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركـة فــــي الت�سفـية 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ص.ب : 659 ر.ب : 311  
هاتـف رقــم : 99544753

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 �سعيد بن علي التميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املغيدر للتجارة �ش.م.م
للتجارة  املغيدر  �سهول  �سركـــة  بت�سفية  يقــــــوم  اأنه  التميمي  �سعيد بن علي  يعلن علي بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1031836 ، وفقــا التفــاق ال�سركاء 
 ، الغـــري  اأمام  الت�سفيــة  فـــي  ال�سركة  ، وللم�سفي وحــده حــــــق متثيــــل  املوؤرخ 2018/4/4م 
وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ش.ب : 2106 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 97770093

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوران�ش الدولية �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة اوران�ش الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سـجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1084817 ، وللم�سفي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـــري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ش.ب : 177 ر.ب : 612  
هاتف رقم : 95505566

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-255-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

حمود بن �سعيد بن �سامل احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االتفاق للم�ساريع االإن�سائية والتجارة �ص.م.م
للم�ساريع  التفاق  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  احلارثي  �سامل  بن  �سعيد  بن  حمود  يعلـــن 
اأمانــة ال�سـجـــل الـتجـاري بالرقم 1070471 ,  الإن�سائية والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى 
املـــــوؤرخ 2018/1/1م , وللم�سفي وحـــده حق متثيــل ال�سركة فـي  وفقـــــا لتفــــــــاق ال�سركاء 
تتعلـق  التــي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 2885 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99311148

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 م�ساريع الطريق املا�سي الوطنية �ص.م.م

يعلـــن حمود بن �سعيد بن �سامل احلارثي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع الطريق املا�سي 
وفقــا   ,  1044176 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سـجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   , �ش.م.م  الوطنية 
لتفــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/1م , 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 : 2885 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 99311148

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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خالد بن �سامل بن نا�سر املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مركز االبراج للر�ساقة والتجميل �ص.م.م

يعلــن خالد بن �سامل بن نا�سر املحروقي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركة مركز البراج للر�ساقة 
والتجميل �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1787861 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1713 ر.ب : 133

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 �سعيد بن علي اجله�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ص اخلليج املتحدة �ص.م.م
يعلــن حممد بن �سعيد بن علي اجله�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة نربا�ش اخلليج املتحدة 
, وللم�سفــي وحــده  بالرقـم 1081959  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 47 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99202120
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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اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم الع�سرة العاملية �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة النجوم الع�سرة العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1158830 , وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1110 ر.ب : 131  

هاتف رقم : 99085235
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 االأهلية للتجميل واحلالقة �ص.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الأهليــة للتجميل  اأحمد بن �سليــم بن �سالــح احلرا�سي  يعلـن 
واحلالقة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1818368 , وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 203 ر.ب : 133  
هاتف رقم : 99512844

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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�سلطان بن هالل بن حمود احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيط للنفط والغاز �ص.م.م
يعلن �سلطان بن هالل بن حمود احلب�سي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركــــة الو�سيط للنفط والغاز 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1164470 , وفقــا لتفــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/26م , وللم�سفي وحـــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 359 ر.ب : 132  
هاتـف رقــم : 92959129

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 حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة احليل للتجارة �ص.م.م
اأ�سالة احليل للتجارة  اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة  يعلـــن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمـانة ال�سـجــل الـتجـاري بـالرقـــم 1025911 , وفقــا لتفـاق ال�سركاء 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/15م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1371 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99470246

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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مر�سد بن يو�سف بن مو�سى العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو احلجاج العرميي للتجارة - تو�سية
يعلــن مر�سد بن يو�سف بن مو�سى العرميي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركة اأبو احلجاج العرميي 
وفقــا   ,  1049056 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سـجــــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - للتجارة 
لتفـاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغري , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 233 ر.ب : 411 
هاتـف رقــم : 95094700

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 م�سعود بن را�سد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الوطنية خلدمات الهند�سة البحرية - ت�سامنية

يعلـن حممد بن م�سعود بن را�سد الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية ال�سركة الوطنية خلدمات 
الهند�سة البحرية - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1000603 , 
وللم�سفـي وحــــده حــق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 491 ر.ب : 314 
هاتـف رقــم : 99358531

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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حمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شاط لل�شحن والنقل �ش.م.م
الب�شاط لل�شحن  اأنــه يقــوم بت�شفـيـــة �شركــة  يعلــن حمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري 
, وفقا لتفاق  بالرقــم 1843826  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , والنقل �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمــام 
الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي : 
مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 121 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99063006

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 م�ساريع التكافوؤ احلديثة للتجارة �ص.م.م

التكافوؤ  �سركــة م�ساريع  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنــه  ال�سقري  �سعيد  بن  يعلــن حمد بن عبداللـه 
احلديثة للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1013873 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 121 ر.ب : 114 
هاتـف رقــم : 99063006

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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�سلطان بن �سيف العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الظاهرة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلــن �سلطان بن �سيف العمريي اأنــه يقـــــوم بت�سفيــــــة �سركــــــة اإعمــــار الظاهـــرة للتجـــــارة 
, وفقــا  بالرقـــم 1010353  الـتجــاري  ال�سـجـل  اأمانة  وامل�سجلــة لدى   , واملقاولت - تو�سية 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م , 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 :
والية خ�سب - حمافظة م�سندم

هاتـف رقــم : 99340404
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

يون�ص بن مبارك بن مربوك احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بو�سر العامرة �ص.م.م
يعلـــن يون�ش بن مــبارك بن مبــروك احلجــري اأنـه يقـــوم بت�سفية �سركـــة م�ساريـــع بو�ســـر 
العامرة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1748335 , وفقــا لتفــــاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  , وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/26م  ال�سركاء 
الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
�ص.ب : 111 ر.ب : 130  
هاتـف رقــم :  98991723

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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خمي�ص بن حممد بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغردق للتجارة �ص.م.م
يعلـن خميـــ�ش بن حممـــد بن را�ســـد امل�سرفـــي اأنـــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة الغــردق للتجــارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 1721062 , وفقــا لتفــــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمـام الغري , وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ص.ب : 1036 ر.ب : 133  

هاتـف رقــم : 22086800 - فاك�ص رقم : 22086901
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 �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط اجلديد العاملية �ص.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة اخلط اجلديد العاملية  يعلـن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي 
�ش.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1041414 , وفقــا لتفــــاق ال�سركاء 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/26م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ص.ب : 422 ر.ب : 326  
هاتـف رقــم : 99318282

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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اأ�سامة بن حممود بن خري حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سامة الزدجايل و�سركاه �ص.م.م
يعلن اأ�سامة بن حممود بن خيــرحممد الزدجــايل اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اأ�سامة الزدجايل 
و�سركاه �ش.م.م , وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـــم 1085363 , وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 7 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 95595559

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

رحمة بنت علي بن حممد احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنون العا�سمة للتجارة �ص.م.م
العا�سمة  فنون  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــها  احلجرية  حممد  بن  علي  بنت  رحمة  تعلـن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1289349 , وفقــا لتفــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , 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 : 209 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 99258621

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�سفــية
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غ�سن بن حممد بن زاهر العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سادر التقنية املتطورة �ص.م.م
يعلن غ�سن بن حممد بن زاهر العربي اأنه يقوم بت�سفية �سركة م�سادر التقنية املتطورة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـــم 1143546 , 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 :
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 91 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99349348

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 الطليعة خلدمات التدريب واالإدارة �ص.م.م

يعلن غ�سن بن حممد بن زاهر العربي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الطليعة خلدمات التدريب 
, وللم�سفي  الـتجــاري بالرقـــم 1093914  ال�سـجـل  اأمانة  , وامل�سجلـة لـدى  والإدارة �ش.م.م 
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 :
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 91 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99349348

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 �ساري للتجارة �ص.م.م

يعلن غ�سن بن حممد بن زاهر العربي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �ساري للتجارة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرقـــم 1799347 , 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 :
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 91 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99349348

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

في�سل بن خليفة بن را�سد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سباح احلديثة �ص.م.م
يعلن في�سل بن خليفة بن را�سد اجلابري اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركـــة اأنوار ال�سباح احلديثة 
�ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقــــم 1064745 , وفقـــا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/3/6م  املوؤرخ 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 834 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99188551

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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حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالع ال�سماء للتجارة �ص.م.م
يعلن حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي اأنـــه يقـوم بت�سفية �سركـــــة القالع ال�سماء 
وللم�سفــي   , بالرقـم 1012055  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحــده حق متثيـــل ال�سركــة فـــي الت�سفيــــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 39 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 95532282
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 عبداحل�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة االإمارات �سرتونغفور�ص ل�سد هياكل اخلر�سانة �ص.م.م

يعلــن حممد بن عبداحل�سني اللواتي اأنه يقــــوم بت�سفية �سركـــة الإمارات �سرتونغفور�ش 
ل�سد هياكل اخلر�سانة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1135103 , 
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 الآتي :
�ص.ب : 39 ر.ب : 100

هاتـف رقــم : 95532282
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 اأحمد بن حممد ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شجرة املباركة للتجارة �ش.م.م
املباركة  ال�سجرة  �سـركـة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنــه  ال�سيدي  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلـن 
وللم�سفي   ، بالرقم 1612395  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحـــده حق متثيـــــل ال�سركــــــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
الوادي الكبري - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1178 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99880620

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

ح�شني بن عبدالفتاح بن غالم اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شركة الدولية خلدمات املياه �ش.م.م
اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سـركـة ال�سركة الدولية  يعلـن ح�سني بن عبدالفتاح بن غالم اللواتي 
 ، بالرقــــــم 1594150  الـتجـــاري  ال�سـجــــــل  اأماــنــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  املياه �ش.م.م  خلدمات 
وفقـــا لتفــــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�سفي وحــــــده حـــق متثيـــــل ال�سركــــــــة 
فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 3 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 22085050 - فاك�ش رقم : 22085060

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�سامي بن عبداللـه بن خمي�ص الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دليل املعبيلة للتجارة �ص.م.م
يعلن �سامي بن عبداللـه بن خمي�ش الهوتي اأنه يقـوم بت�سفية �سـركة م�ساريع دليل املعبيلة 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لدى اأمانة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1143882 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/1م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـام الغـــيـر , 
وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
�ص.ب : 492 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99024563
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 �سواطئ املعبيلة الذهبية - ت�سامنية

يعلن �سامـــي بن عبداللـه بن خميـــ�ش الهوتـــي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة �سواطــئ املعبيلـــة 
الذهبية - ت�سامنية , وامل�سجلـــــة لدى اأمانة ال�سـجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1167842 , وفقا 
الت�سفيـة  فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/5/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التـي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 492 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99024563
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 ح�سن بن غالم بن ح�سني حبيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وكاالت بدر ودميا �ص.م.م
يعلـن حممد بن ح�سن بن غالم بن ح�سني حبيب اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سـركـة وكالت بدر 
وفقا لتفاق   ,  1402137 بالرقم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  ودميا 
الت�سفيــــة  فـي  ال�سركــــــة  متثيـــــل  حق  وحـــده  وللم�سفي   , 2017/12/31م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 233 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 24564460 - فاك�ص رقم : 24564459

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 مركز حت�سيل الفواتري �ص.م.م

يعلـن حممد بن ح�سن بن غالم بن ح�سني حبيب اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سـركـة مركز حت�سيل 
الفواتري �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقم 1631527 , وفقا لتفاق 
الت�سفيــــة  فـي  ال�سركــــــة  متثيـــــل  حق  وحـــده  وللم�سفي   , 2017/12/31م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 233 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 24564460 - فاك�ص رقم : 24564459

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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فاطمة بنت حممد بن اإبراهيم البلو�سية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي والعبديل للتجارة �ص.م.م
اأنــها تقـــوم بت�سفـية �سـركــــة البلو�ســــي  اإبراهيـــم البلو�سيـة  تعلـن فاطمـــة بنت حممـــد بن 
والعبديل للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمــانـــــة ال�سـجــــل الـتجاري بالرقـــــم 1210560 , 
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 :
ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1142 ر.ب : 130 
هاتـف رقــم : 92181898

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

اأحمد بن عبداللـه ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية للت�سميمات الع�سرية �ص.م.م
يعلن اأحمـــــد بن عبداللـه ال�ساملـي اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سـركــــة روؤيـــة للت�سميمات الع�سريــة 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لـدى اأمـانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1229111 , وفــقا لتفــاق ال�سركاء 
 , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  , وللم�سفي وحـــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/4/9م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
هاتـف رقــم : 22061041

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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ح�صان بن را�صد بن نا�صر الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة طالئع بركة ال�صرف للتجارة واملقاوالت - تو�صية

ال�سرف  �سـركـة طالئع بركة  اأنه يقـــوم بت�سفيـة  يعلـن ح�سان بن را�سد بن نا�سر الذهلي 
 ، بالرقم 1101527  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - 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 : 
حمافظة م�صقط

�ص.ب : 311 ر.ب : 617 
هاتـف رقــم : 95393311

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

راية بنت را�صد بن علي الغافرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النجمة الفريدة للتجارة �ص.م.م
تعلـن راية بنت را�سد بن علي الغافرية اأنــها تقـــوم بت�سفـية �سـركــــة النجمة الفريدة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمــانـــــة ال�سـجــــل الـتجاري بالرقـــــم 1172782 ، وللم�سفية وحدها 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
املعبيلة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 516 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 95120087

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�صفــية
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اإبراهيم بن فري�ش بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة التفوق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن فري�ش بن حممد ال�سيابي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سعلة التفوق للتجارة 
وفقــــا   ،  1049489 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
التفـــاق ال�ســـركاء املـــوؤرخ 2018/3/8م ، وللم�سفي وحـــده حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فــي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب : 404 ر.ب : 320 
هاتـف رقــم : 99454604

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يو�سف بن خلفان بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواعد الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلـــن يو�سف بن خلفان بن �سعيد ال�سيابي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �ســـركـة ال�سواعد الذهبية 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1556843 ، وفقــا التفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/22م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
واليـة بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب : 328 ر.ب : 28 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خلفان بن حممد بن خلفان البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خلفان وعبداللـه التجارية - ت�صامنية
وعبداللـه  خلفان  �سـركــة  بت�سفية  يقـــوم  اأنه  البادي  خلفان  بن  حممد  بن  خلفان  يعلـــن 
التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـم 3170322 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/23م ، وللم�سفــي وحـــده 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 :
والية �صحار- حمافـظــة �صمال الباطنة

�ص.ب : 56 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99330139 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحم للت�صويق الزراعي - ت�صامنية

للت�سويق  �سحم  �سـركــة  بت�سفية  يقـــوم  اأنه  البادي  خلفان  بن  حممد  بن  خلفان  يعلـــن 
، وفقــا  بالرقـم 3304590  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  ، وامل�سجلـة  الزراعي - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/23م ، وللم�سفــي وحـــده 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 :
والية �صحار- حمافـظــة �صمال الباطنة

�ص.ب : 56 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 99330139 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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ح�صن بن نوروك بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الت�صقيف للمقاوالت �ص.م.م
يعلن ح�سن بن نوروك بن حممد البلو�سي اأنه يقوم بت�سفيـة �سـركـة الت�سقيف للمقاوالت 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم 1148948 ، وللم�سفي وحده حـــق 
متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 490 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 95402788 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تهاين الدولية - تو�صية

 - الدولية  تهاين  �سـركـة  بت�سفيـة  يقوم  اأنه  البلو�سي  حممد  بن  نوروك  بن  ح�سن  يعلن 
تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم 1727303 ، وللم�سفي وحده حـــق 
متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1153 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 95402788 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�صعيد بن �صويرح بن حامد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع م�صقط ال�صاملة �ص.م.م
م�سقط  روائع  �سـركـــة  بت�سفـيــة  يقــــــــوم  اأنــه  الرحبي  حامد  بن  �سويرح  بن  �سعيد  يعلـــن 
ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1157402 ، وللم�سفي 
وحده 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 :
�ص.ب : 1828 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 98209820

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 علي بن �صعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم اخلليج العربي �ص.م.م
يعلـــن حممد بن علي بن �سعيد الوهيبي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة ن�سيم اخلليج العربي 
وحــده  وللم�سفــي   ، بالرقـــم 5135001  الـتجــاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �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 :
اخلو�ص - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 632 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99381673

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عادل بن علي بن �صعيد املخرومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة املطرقة لتاأجري املعدات الثقيلة وال�صاحنات �ص.م.م

يعلن عادل بن علي بن �سعيد املخرومي اأنه يقـوم بت�سفـية �سـركـة املطرقة لتاأجري املعدات 
الثقيلة وال�ساحنات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقم 1080532 ، 
فـي  ال�سركة  وللم�سفي وحده حق متثيــل   ، املـــوؤرخ 2018/4/18م  ال�سركـــاء  وفقـــا التفـــاق 
تتعلـق  التـي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 95761101
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يو�صف بن حممد بن نا�صر ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صماء البي�صاء الدولية للتجارة - ت�صامنية
البي�ساء  ال�سماء  اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة  ال�سنيدي  يعلـــن يو�سف بن حممد بن نا�سر 
الدولية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سـجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1293410 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ  8 /4 /2018م ، وللم�سفــي وحـــده حق متثيــــل ال�سركـــة فـي 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 114 ر.ب : 23 

هاتـف رقــم : 92250404
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يحيى بن خلفان بن �صعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحيط االأزرق لتطوير االأعمال �ص.م.م
يعلـن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سـركـــة املحيط االأزرق لتطوير 
االأعمال �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــــة ال�سـجــــــل الـتجــاري بالرقــــــــم 1216773 ، وفقـــــا 
التفـــاق 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 االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 93673000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حمدان بن حمد بن حمدان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيان لال�صتثمار والتطوير العقاري �ص.م.م
لال�ستثمار  كيان  �سـركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  املعمري  بن حمدان  بن حمد  يعلـــن حمدان 
 ، بالرقـم 1036561  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـة   ، العقاري �ش.م.م  والتطوير 
فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــي وحـــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/28م  ال�سركاء  وفقــا التفـــاق 
تتعلـق  التــي  االأمـور  كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة 

باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
اخلو�ص - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 305 ر.ب : 100 
هاتـف رقــم : 95522686

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خمي�ص بن حممد بن را�صد امل�صرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع االأ�صياد احلديثة �ص.م.م
االأ�سياد  م�ساريع  �سـركــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  امل�سرفـي  را�سد  بن  حممد  بن  خمي�ش  يعلـــن 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـم 1155600 ، وفقــــا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحـــده 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 :
غال ال�صناعية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 1469 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 22086800 - فاك�ص رقم : 22086901

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�صامل بن زايد بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق العا�صمة الدولية �ص.م.م
يعلـــن �سامل بن زايد بن حممد البلو�سي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة اآفاق العا�سمة الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم 1084563 ، وفقــــا التفاق ال�سركـــــاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفــي وحـــده 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 :
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 95542756
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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ر�صا بن باقر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معهد اخلط االأخ�صر �ص.م.م
يعلـــن ر�ســا بن باقــــــر اللواتي اأنه يقــــوم بت�سفيــة �سـركــة معهــــد اخلـــط االأخ�ســر �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـم 1530275 ، وللم�سفــي وحـــده 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 :
�ص.ب : 39 ر.ب : 100 

هاتـف رقــم : 95532282
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

خمي�ص بن نا�صر بن خلفان ال�صامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لواء امل�صتقبل للتجارة �ص.م.م
يعلـــن خمي�ش بن نا�سر بن خلفان ال�سامري اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �سـركـــــة لواء امل�ستقبل 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سـجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1053338 ، وللم�سفــي 
وحـــده 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 :
املعبيلة - والية ال�صيب - حمافـظــة م�صقط

�ص.ب : 2697 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99540076

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-280-



اجلريدة الر�سمية العدد )1243(

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صروح الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـــن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الفار�سي اأنــــه يقـوم بت�سفيـــة �سـركـــــة �سروح الباطنة 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  احلديثة 
1122739 ، وللم�سفــي وحـــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية �صحار - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ص.ب : 213 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 99064466

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

رحمة بنت حممد بن �صعود الهادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املفرو�صات ال�صرقية - تو�صية
تعلـن رحمة بنت حممد بن �سعود الهادية اأنــها تقـوم بت�سفـيـة �سـركة املفرو�سات ال�سرقية - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــــة لـدى اأمــانة ال�سـجــــل الـتجـــاري بالرقـم 1631489 ، وللم�سفية وحدها 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي كافـة 

االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 99828701 

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�صفــية
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اآمنة بنت علي بن �سيف العبيدانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة النجمة املت�ألقة للتجميل �ش.م.م
تعلـن اآمنــة بنت علـــي بن �سيــف العبيدانيــة اأنــه� تقـــوم بت�سفـيــة �سـركـــة النجمــة املت�ألقــة 
للتجميل �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمــ�نة ال�سـجـل الـتج�ري ب�لرقـم 1202591 ، وللم�سفية 
وحده� حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــ�م الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية 

فـي ك�فـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعم�ل ال�سركة على العنوان الآتـي :
غال - واليـة بو�سر

�ش.ب : 1004 ر.ب : 133 
ه�تـف رقــم : 91135557

كمــــ� تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـية 

على العنوان امل�س�ر اإليه .
امل�سفــية

ايلي� مي�س�ل عجرم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة امل�سف�ة للرخ�م �ش.م.م
وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  للرخ�م  امل�سف�ة  �سـركة  بت�سفـية  تقـوم  اأنــه�  عجرم  مي�س�ل  ايلي�  تعلـن 
لـدى اأمــ�نة ال�سـجـل الـتج�ري ب�لرقـم 1221966 ، وللم�سفية وحده� حق متثيــل ال�سركة 
فـي الت�سفيــــة اأمـــ�م الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـية فـي ك�فـة الأمـور التــي تتعلـق 

ب�أعم�ل ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 61 ر.ب : 115 

ه�تـف رقــم : 93219084 - 99231054
كمــــ� تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـية 

على العنوان امل�س�ر اإليه .
امل�سفــية
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م�صعل بن عبداللـه بن �صعيد ال�صعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة بات للتجارة �ص.م.م
يعلن م�سعل بن عبداللـه بن �سعيد ال�سعيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سـركـة جوهرة بات للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمــانـــة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـــم 1102280 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/26م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 6 ر.ب : 134  

هاتـف رقــم : 96404040
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

طارق بن حممد بن �صامل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صالة ال�صرق للمنا�صبات االأعرا�ص �ص.م.م
يعلـن طـــــارق بن حممـــد بــن �سالــــم البلو�ســـي اأنه يقـــوم بت�سفيـــــة �سـركــــــة �سالـــــة ال�ســــرق 
للمنا�سبات االأعرا�ش �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1712691 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيـــل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
غال -  واليـة بو�صر

�ص.ب : 1004 ر.ب : 133  
هاتـف رقــم : 91135557

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خالد بن حمد بن �سليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة م�سقط �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن �سليمان الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سـركـة واجهة م�سقط �ش.م.م , 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقم 1800027 , وللم�سفـــي وحده حــــق 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 : 92089999

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

طارق بن �سعيد بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التالل ال�سبعة للم�ساريع �ش.م.م
يعلـن طارق بن �سعيد بن حميد املعمري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سـركــة التالل ال�سبعة للم�ساريع 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجــاري بالرقـــم 1830708 , وفقــا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري , وعلى 
اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 786 ر.ب : 116  
هاتـف رقــم : 99232933

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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�شيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العا�شمي واإخوانه للتجارة �ش.م.م  
يعلــن �سيف بن حمـد بن علـي اخلنب�سي اأنـــــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سـركـــة العا�سمــي واإخوانــه 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1141599 ، وفقــا التفاق 
اأمـــام  الت�سفيــــة  ال�سركة فـي  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/26م  ال�سركاء 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
احليل ال�شمالية - واليـة ال�شيب

�ش.ب : 1371 ر.ب : 132  
هاتـف رقــم : 99470246  

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

في�شل بن مال اللـه بن اأحمد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شماح الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن في�سل بن مال اللـه بن اأحمد الوهيبي اأنــــه يقــــوم بت�سفيـــة �ســــركـــــة ال�سماح الوطنية 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1755889 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/26م ، وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
واليـة ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 3741 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 99779723

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حممد بن طاهر بن علوي عيديد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروؤية اخلليجية املتحدة �ص.م.م
يعلن حممد بن طاهر بن علوي عيديد اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سـركـة الروؤية اخلليجية املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1113633 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة  املوؤرخ 2018/2/18م 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
هاتـف رقــم : 99315550

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حميد بن عامر اجله�صمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اتقان للربجمة �ص.م.م
اتقان للربجمة  �سـركــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنه  بن عامر اجله�سمي  بن حميد  يعلـن حممد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1187826 ، وفقــا التفـــاق ال�سركــــاء 
املـــوؤرخ 2017/11/20م ، وللم�سفي وحــده حـــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفيـة اأمـــام الغـري ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 547 ر.ب : 116  
هاتـف رقــم : 95227716

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سلطان خليفة احلبتور و�سركاه للتجارة واال�ستثمار

يعلن مكتب اأبو اأ�سامة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة 
�سلطان خليفة احلبتور و�سركاه للتجارة واال�ستثمار , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري 
وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمال  انتهــاء  عــن   ,  2122731 بالرقــــم 

امل�سفــيالأحكام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ازال املتحدة �ش.م.م

يعلــن املكتـــب االإقليمـــي - حما�سبــون قانونيـــون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة ازال املتحــــدة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــــم 1133553 , عــن انتهــاء اأعمال 
ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفون العاملية �ش.م.م
يعلـــن املكتب االإقليمـــي - حما�سبــون قانونيـــون - ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة نفـــون العامليــــة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقــــم 1083334 , عــن انتهــاء اأعمال 
ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
نا�سر بن خلفان الغاب�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفون للمقاوالت �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خلفان الغاب�سي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة الفون للمقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــم 1102332 , عــن انتهــاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان 

القانوين لل�سركة وفقا الأحكام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية للتوريدات �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيـق احل�سابـــات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اخلليجيـــة للتوريــــدات 

�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1025870 , عـــن انتهـــاء اأعمــال 

ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  الأحكام  وفقـا  لل�سركــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجنحة املتحدة �ش.م.م

يعلــــن مكتــب املرهوبــي لتدقيــــق احل�سابــــات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة االأجنحــــة املتحــــدة 

�ش.م.م , وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1011173 , عـــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد عبا�ش ال�سيد ال�سحات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سك لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلـــن حممد عبا�ش ال�سيــــد ال�سحات ب�سفــــتـه امل�سفـــــي ل�سركــــة م�سك لل�سفـــر وال�سياحــة 

�ش.م.م , وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــــم 1499661 , عـــن انتهــاء اأعمـــال 

ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  الأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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