
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1250(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات 

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

تطويــــر  مل�ســـروع  العامـة  املنفعـة  �سفــة  بتقـريـر  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــم 2018/19 

قريتـي الـدارة وتيبـات بولية بخـاء فـي حمافظـة 

م�سنـدم .

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي

دخـول  ر�سـوم  بتحديـد   2018/6/24 فـــــي  �سـادر  قـــــــــــــــرار ديوانـــــــــي رقـــــــــــــم 2018/8 

املركبــــــات اإلــــى موقـــــــع منتــــــــزه وبــــــار الأثـــــــري 

مبحافظـــــة ظفـــــــار .

                              وزارة النقــل واالت�ســاالت 

باإ�سدار لئحة قيــــا�س  فـــــي 2018/6/24  �سـادر  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــم 2018/87 

حمولــــة ال�سفــــن .

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 17 �ســــــــــوال 1439هـ                                                      املـوافـــــق 1 يـوليـــــــــــــــــو 2018م
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وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�س بالنتفـاع .

ا�ستــــــــــدراك .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمزين خلدمات اللوج�ستية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج �سحم ال�ساطعة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن احلد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بــدء اأعمــال الت�سفـية ل�سركـــة فايــز بن علــي بن حمـــد املقبالــي و�سركـــاه 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال الغيل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذيب الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق ال�سبارة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح الأخ�سر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأثري للخدمات الفنية �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة �سحم الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راجي�س وعلي للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي اجلزيرة العربية �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى املدينة اخل�سراء �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ثراء للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى الزمزم �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية العاملية لالإلكرتونيات �س.م.م .



اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعد العرميي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناظور للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعتمر الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها لتقنيات الكمبيوتر �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي ال�سويح للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم احلوراء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك الأ�سفر للخدمات �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن الع�سرية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإدارة النموذجية للخدمات الفنية �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لل�سناعات احلديدية �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوفيق للم�ساريع احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�س الناجحة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ب�سياء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة الإخاء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبة ال�سرق للتجارة والنقل - تو�سية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف بحر العرب �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي قريات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركـــة اإبراهيـــم بـــن �سعيـــد بــن حمـــد ال�سعيلـــــي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء املحدودة لالإن�ساءات �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط الداخلية املتكاملة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي الداخلية للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عـــن  بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركـــــــة �سليمــــان بـــن �سيـــــف العلـــــوي و�سريكـــــه 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان الذهبي العاملية �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساطئ الباطنة احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابان و�سركاه املحدودة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�س التقنية للحلول �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأع�سم للتجارة واخلدمات
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الغبرياء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سا�سي للم�ساريع التجارية �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلرمني املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خري  علي للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز النجاح �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عزان ومر�سد للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الطازج �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الن�سيب للتجارة واملقاولت .
همو�س  بن  مكتوم  اأبناء  وحممد  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن   اإعالن 

اجلنيبي للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدة الوطنية املتحدة للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النبات الوطنية للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدينار للمقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الوا�سحي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرنج�س للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سناء امل�سيبي للخياطة والتطريز - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سبة �سحار للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار للم�ساريع املتاألقة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرقية املميزة للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عـــن  بــدء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركـــة اأحمـــد بن �سعيــد بن عـــو�س احل�سرمـــي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الغد �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الغد العاملية �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناقل املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط لل�سحافة والن�سر �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املرجان لالت�سالت والتكنولوجيا �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرجان لالإن�ساءات �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحم للتعمري  �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سك اخلليجي للعطور احلديثة �س.م.م .
اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سعيد احلب�سي و�سريكه للتجارة  اإعالن عن  بدء 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدالرحمن ال�ساملي و�سريكه للتجارة 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر و�سعيد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن م�سعود وابن عدنان املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيف النور�س املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الناجحة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دخون الأفراح �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر اللوؤلوؤة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القنا�س الوطنية �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاد لل�سقق الفندقية �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة احلوقني �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروزنة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�س للم�ساريع واملكيفات �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور العلوم لالأدوات املكتبية والقرطا�سية .
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اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوفور للخدمات ال�سياحية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفيدمي للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املثالية لتقنية املعلومات �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اجلناة احلديثة �س.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة بابل �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كا�سر الأمواج �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوارح الغبرياء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة ال�سوادي املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي والغيثي للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرا�سي والعو�سي للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهرام لل�سناعات الكرتونية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر لوكالت ال�سفر وال�سياحة �س.م.م .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج القاهرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الأندل�س املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحم العالية - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد اخل�سدة احلديثة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار �سحم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن مبارك بن �سعيد الرو�سدي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت املميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريف العني للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق جعالن الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الريادة احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد حنيف و�سركاه �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لتمويل ال�سركات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت نورة اجلديدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الباطنة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان للعطور والتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حموت لالإنتاج ال�سمكي �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع تيمية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جال للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سرقية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان ال�سرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهيثم ال�سعيد �س.م.م .
اإعــالن عــن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركــــة حممـــد بـــن �سبيــــح بـــن عامـــــــر واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح اجلرداء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سليمان اجللنداين للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار العاملية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ويل العاملية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء احلرا�سي - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الد�سر للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفق الفجر احلديثة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الزهور للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الأغذية والت�سويق �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سالح الدائري واإخوانه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبانية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اجلمرية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�س التفوق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سفينة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للم�سروعات التجارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدامللك املعمري للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجني للتجارة - ت�سامنية .

اخلالدي  حممد  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
و�سريكه للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي مقاع�سة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الظاهرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امليدان الذهبية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بلدان العوامر التجارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرائك الف�سية للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنون لالإنتاج الفني والتوزيع �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهورة للت�سميم �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سرق احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لإدارة الأ�سول �س.م.م .
اإعالن عـــن بــــدء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركـــة زاهــــر بـــن علـــي بــن عبداللـــــه احلارثـــــي 

و�سريكــه للتجــارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون عندام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الدرة للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة الإخوة الوطنية لالأعمال - ت�سامنية .
والتجهيزات  للخدمات  ال�سحي  اخلط  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

الطبية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد الوطنية �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الباطنة املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ال�سيباين و�سريكه - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهداف املتاألقة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سافعي اللوج�ستية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة �سحار للخدمات الهند�سية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سافعي الع�سرية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق �سحار الذهبية �س.م.م .
بن  بن عبداللـه  بن عبدالرحمن  ل�سركة عبداللـه  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

عي�سى البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبز الطازج �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة الأحالم �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة من�سوجات الف�سول �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأب والأبناء التجارية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سطفى �سلطان خلدمات املعلومات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال الوطنية للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سايل للمجوهرات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن لالإعمار �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزنابق الدولية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألوان الثالثية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباح بن اأحمد الزدجايل ودروي�س للتجارة 

واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفائق املتحدة للتجارة واملقاولت .

واإخوانـــــه  �سعيـــد اخلرو�ســـي  بـــن  علـــي  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بـــدء  اإعالن عن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خديجة بنت �سالح بن علي العجمي وولدها للتجارة .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل حرمول للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني ال�سحراء الذهبي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعبدالـله اأبناء را�سد املعمري - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن را�سد ال�سبلي و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ومن�سور ال�سليماين للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق ال�سوحمان للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعـــالن عــــن بــــــدء اأعمـــــال الت�سفـيــــــة ل�سركـــــــة اإعمـــار احلــــارة القدميـــــة للتجـــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجللمود احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الر�ستاق احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سهباء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب البحرية للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحاب الوا�سعة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة تون�س املميزة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة امل�سفاة للتجارة - تو�سية .

اإعــالن عـــن بـــدء اأعــــمال الت�سفـيــة ل�سركــــة اأبـــو دعيـــج املجينـــي و�سريكـــه للتجـــــارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي الرمي�س للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهاء الغ�سب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزيج لفعاليات املعار�س والت�سويق �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف للخدمات الكهربائية وامليكانيكية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن طالب الهنائي و�سركاه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للخدمات التعليمية والتدريبية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الأبي�س للمقاولت والنقل �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للخدمات البيئية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي للدرا�سات القت�سادية والإدارية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود وطارق للم�ساريع �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سحم احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن حممد بن �سامل البادي و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

وولده  البلو�سي  علي  بن  �سامي  بن  منري  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابي اخل�سر لالإنتاج الزراعي واحليواين �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي خلدمات الو�ساطة التجارية والعقارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترانيم البداية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـــالن عــن بـــــدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركــــــة م�ســــار الباطنـــــــة احلديـــــث للتجــــــارة 

واخلدمات - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تعمري الذهبية للمقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي الدولية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احللوى العمانية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الندماج املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيل العجمي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط التميز �س.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن الرائعة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأحداق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلري�س للمقاولت �س.م.م .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/19

بتقـريـر �سفــة املنفعـة العامـة مل�ســـروع 
تطويـر قريتـي الـدارة وتيبـات بوالية بخـاء فـي حمافظـة م�سنـدم

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى

يعتبـــر م�ســروع تطويــر قريتــي الــدارة وتيبــات بولية بخاء فـي حمافظة م�سندم - املحدد 
فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

للجهـــات املخت�ســة ال�ستــيالء بطريــق التنفـيذ املبا�ســـر علــى العقـــارات والأرا�ســي الالزمـــة 
 للم�سروع املذكور ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 12 مـن �ســــــــوال �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق : 26 مـن يونيــــــــو �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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مذكـــــــرة
ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع 

تطويـر قريتـي الـدارة وتيبـات بواليـة بخـاء فـي حمافظـة م�سنـدم

اإلى دعم  الدارة وتيبات بولية بخاء فـي حمافظة م�سندم  يهدف م�سروع تطوير قريتي 

وحتقيق اأهداف الروؤية امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين ، ومتطلبات اخلطة ال�سرتاتيجية 

لتنمية حمافظة م�سندم ، واملتمثلة فـي تنويع م�سادر الدخل ، وتتمثل اأهم مكونات امل�سروع 

فـي تو�سعة حمطة م�سندم ملعاجلة الغاز ، واإن�ساء مرافق اإنتاج وت�سدير النفط اخلام والغاز 

الطبيعي ، اإ�سافة اإلى اإن�ساء املنطقة ال�سناعية للم�ساريع امل�ساحبة ، مبا �سيوؤدي - ب�سكل 

مبا�سر - اإلى ال�ستفادة من قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي ، وتعزيز القيمة امل�سافة 

لل�سناعات املرتبطة به من خالل ا�ستغالل املوقع ، وتخفـي�ض تكاليف الإنتاج مبا يرتتب 

عليه زيادة العوائد الناجتة عن ذلك القطاع مبا يحقق التنمية امل�ستدامة ، وربط امل�سالح 

التجارية لل�سركات العاملة فـي قطاع ا�ستك�ساف واإنتاج وت�سويق النفط والغاز .

وقد اأولت احلكومة ممثلة فـي وزارة النفط والغاز هذا امل�سروع الأهمية الالزمة من منطلق 

قرية  اإن  وحيث   ، تنفـيذه  على  �سيرتتب  الذي  والنمو  والجتماعية  القت�سادية  العوائد 

تيبات قريبة من قرية الدارة الواقعة فـيها تلك امل�ساريع ، اإ�سافة اإلى توفر اخلدمات بها 

و�سهولة ا�ست�سالح جزء منها ، ونظرا لأن امل�سروع يعد من امل�سروعات احليوية للمحافظة ، 

فاإنه من الأهمية ربط املن�ساآت احليوية باعتبارها من امل�ساريع امل�ستقبلية فـي رفد القت�ساد 

العماين ، ولتمكني ال�ستثمار فـي تلك املنطقة .

وحيث اإن تنفـيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأرا�سي املتاأثرة به ، وتعوي�ض 

اأ�سحابهــا وفقـــا لأحكــام قانــون نــزع امللكيــة للمنفعــة العامـــة ال�سـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

العامة  املنفعة  بتقرير �سفة  �سلطاين  ا�ست�سدار مر�سوم  الأمر يتطلب  فاإن   ، رقم 78/64 

لهذا امل�سروع .

وزيــر النفـط والغـــاز 
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قـــرار ديوانــي

رقم 2018/8

بتحديـد ر�سـوم دخـول املركبـات

اإلـى موقـع منتـزه وبـار الأثـري مبحافظـة ظفـار 

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
واإلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2018/4/2م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حتدد ر�سوم دخول املركبات اإلى موقع منتزه وبار الأثري مبحافظة ظفار على النحو الآتي :

1 - مركبات الدفع الرباعي وال�سالون : )2( ريالن عمانيان للمرة الواحدة .
2 - احلافـــــــالت ال�سغيــــــــــــــرة : )20( ع�سرون ريال عمانيا للمرة الواحدة .
3 - احلافــــــالت املتو�سطــــــــــــة : )50( خم�سون ريال عمانيا للمرة الواحدة .

4 - احلافــــــــالت الكبيـــــــــــــــــرة : )100( مائة ريال عماين للمرة الواحدة .

املــادة الثانيـــــة

يتم �سداد الر�سوم املن�سو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار نقدا عند �سراء تذكرة 
الدخول .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي : 10 من �ســــــــــــــــــوال 1439هـ
املـوافــــق : 24 من يونيـــــــــــــــــو 2018م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــر ديــــــــــوان البــــــــــــالط ال�سلطانـــــــي
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 وزارة النقل واالت�صاالت

قــرار وزاري
 رقـــم 2018/87 

باإ�صـــدار الئحـــة قيــــا�س حمولــــة ال�صفــــن

ا�ستنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ،
ال�سلطاين  ال�ســادر باملر�سوم  املياه الإقليميــة  واإلى قانــون تنظيـــم املالحـــة البحريــــة فـي 

رقم 81/98 ،
واإلى التفاقيـــة الدوليـــة لقيـــا�س حمولـــة ال�سفـــن لعـــام 1969 التي ان�سمــت اإليهــا ال�سلطنة 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/61 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

يعمل فـي �ساأن قيا�س حمولة ال�سفن باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثـــة

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

 

�صدر فـي : 10 مــن �صــــــــوال  1439هـ   
املوافــــق : 24 مــن يونيـــــــــو 2018م

د. اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي
                                                                               وزيــــــــر النقــــــــــل والت�ســـــــــالت
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 الئحة قيا�س حمولة ال�صفن
املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هذه الالئحـــة يكــــون للكلمات والعبــارات الآتيــــة املعنـــى املبيـــن قريــن 
كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - ال�صلطة البحرية : 
املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

2 - املنظمة : 
املنظمة البحرية الدولية .

3 - االتفاقية : 
التفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969 .

4 - ال�صهـادة : 
ال�سهــــادة الدوليـــــة لقيـــــا�س احلمولـــة لعـــام 1969 ، التي ت�سدرهـــا ال�سلطـــة البحريـــة 

اأو من تفو�سه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
5 - الرحلة الدولية : 

الرحلة من ميناء دولة تنطبق عليها التفاقية اإلى ميناء دولة اأخرى تنطبق عليها 
التفاقية اأو العك�س .

6 - ال�صفـينـــة : 
كل من�ساأة عائمة �ساحلــــة للمالحـــة البحريـــة ذاتيـــة الدفـــع تعمـــل اأو معدة للعمـــل 
ال�سفـينة  ملحقات  وتعترب   ، املالحة  هذه  من  الهدف  اإلى  النظر  دون   ، البحار  فـي 
الالزمـــة ل�ستغاللهـــا جـــزءا منهــا ، وذلك فـيمــا عـــــدا " ال�سفـينـــــة اجلديـــدة  " ، والتي 

ل تندرج �سمن تعريف ال�سفـينة .
7 - ال�صفـينة اجلديدة : 

�سريان  بعد  البناء  مرحلة  فـي  تكون  التي  اأو   ، الأ�سا�ســــي  هيكلهــا  املمدود  ال�سفـينــــة 
اأحكام التفاقية .

8 - احلمولة الكلية : 
احلجم الكلي لل�سفـينة الذي يحدد وفقا لأحكام التفاقية .
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9 - احلمولة ال�صافـية :
ال�سعة امل�ستخدمة لل�سفـينة التي حتدد وفقا لأحكام التفاقية .

10- الطـــول : 
الطول الذي يعادل )96 %( �ستة وت�سعني باملائة من الطول الكلي لل�سفـينة عند خط 
املاء عندما يكون مقي�سا على بعد )85 %( خم�سة وثمانني باملائـــة من اأقل عمق لل�سفـينة 
اأو من طــــول الطرف الأمامــــي ملقدمة ال�سفـينة حتى  مقي�سا من الهيكل الأ�سا�سي ، 
حمور عمود الدفة على خط املاء املذكور نف�سه اإذا كان هذا الطول اأكرب ، وفـي ال�سفن 
يقا�س عليه هذا  الذي  املاء  فاإن خط   ، الهيكل  فـي  امل�سممة مبيل  وال�سفن اجلديدة 

الطول يكون موازيا خلط املاء الذي �سممت عليه ال�سفـينة .  
املــادة ) 2 (

1 - ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ال�سفن الآتية ، التي تعمل فـي الرحالت الدولية :
اأ - ال�سفن امل�سجلة فـي دول طرف فـي التفاقية .

ب - ال�سفن امل�سجلة فـي اإقليم دولة ت�سري عليها اأحكام التفاقية وفقا للمادة )20( منها .
ج - ال�سفن غري امل�سجلة التي حتمل جن�سية دولة طرف فـي التفاقية .

د - ال�سفن اجلديدة ، وذلك من تاريخ �سريان التفاقية بالن�سبة لكل دولة طرف فـيها .
اأنه قد حدث بها  ال�سلطة البحرية  ، والتي ترى  التي تخ�سع لتعديالت  ال�سفن  هـ - 

تغيري جوهري فـي حمولتها الإجمالية ، اأو اإذا طلب مالكها ذلك .
2 - ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ال�سفن غري اخلا�سعة لأحكام التفاقية اإذا طلب مالكها 

قيا�س حمولتها .
3 - ي�ستثنى من تطبيق اأحكام هذه الالئحة ما ياأتي :

اأ - ال�سفن الع�سكرية .
ب - ال�سفن التي يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا .

املــادة ) 3 (
تقوم ال�سلطة البحرية بتحديد احلمولتني الكلية ، وال�سافـية ، واإ�سدار ال�سهادة ، ويجوز 
لها اأن تعهد باإجراء هذا التحديد ، واإ�سدار ال�سهادة اإلى هيئات ، على اأن تتحمل ال�سلطة 
البحريــــة امل�سوؤوليــة الكاملــة ب�ســـاأن حتديــــد احلمولتني : الكليــــــة ، وال�سافـيـــة ، واإ�ســــدار 

ال�سهادات .
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املــادة ) 4 (
اأن   - اأخرى لدولة طرف فـي التفاقية  بناء على طلب �سلطة  البحرية -  يجوز لل�سلطة 
باإ�سدار ال�سهادة  اأو تفو�س  ، واأن ت�سدر  ، وال�سافـية لل�سفـينة  حتدد احلمولتني : الكلية 
لل�سفـينــة طبقـــا لأحكـــام هذه التفاقيــة ، وتر�ســـل اجلهـــة املخت�ســـة فـي الدولـــة الطرف 

فـي التفاقية ن�سخة من ال�سهادة ، ون�سخة من ح�ساب احلمولة اإلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ) 5 (

تت�سمن ال�سهادة ما يفـيد اأنها �سدرت بناء على طلب دولة طرف فـي التفاقية ، والتي حتمل 
ال�سفـينة جن�سيتها ، اأو �ستح�سل على جن�سيتها ، وتكون لها ال�سرعية نف�سها ، والعرتاف 

ك�سهادة �سادرة طبقا للمادة )4( من هذه الالئحة .
املــادة ) 6 (

ل يجوز اإ�سدار ال�سهادة ل�سفـينة حتمل جن�سية دولة غري طرف فـي التفاقية .
املــادة ) 7 (

ت�سدر ال�سهادة باللغتني : العربية ، والإجنليزية ح�سب النموذج املو�سح فـي التفاقية .
املــادة ) 8 (

مع مراعاة ال�ستثناءات الـــواردة فـي التفاقيــة ، يحـــق لل�سلطـــة البحريـــة اإلغاء ال�سهــــادة 
فـي احلالت الآتية :

1 - عند اإجراء اأي تعديالت على البناء ، اأو �سعة ، اأو ا�ستخدام الفراغات ، اأو اإجمايل 
عدد ركاب ال�سفـينة الذين ميكنها حملهم واملو�سح ب�سهادة �سالمة ركـــاب ال�سفـينــة ، 
زيادة  اإلى  يوؤدي  مما   ، به  امل�سرح  ال�سفـينة  غاط�س  اأو   ، املحدد  احلمولة  خط  اأو       

احلمولة الكلية اأو ال�سافـية . 
2 - اإذا انتقلت جن�سية ال�سفـينة اإلى دولة اأخرى طرف فـي التفاقية .  

اإل اأنه يجوز اأن ت�سمح ال�سلطة البحرية ببقاء ال�سهادة �سارية ملدة ل تزيد على )3( ثالثة 
اأ�سهـــر ، اأو حتى ت�ســدر �سهـــادة لل�سفـينــة ، اأيهمــا اأقـــرب ، ويجب اأن تــبادر الدولـــة الطــــرف 
فـي التفاقية التي حتمل ال�سفـينة جن�سيتها باأ�سرع وقت بتزويد ال�سلطة البحرية بال�سهادة 
التي كانت ال�سفـينة حتملها ، وبتاريخ النقــل ، وكذلك ن�سخـــة من ح�سابات احلمولة ذات 

ال�سلة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

املــادة ) 9 (
يجب علــى ال�سلطـــة البحريـــة قبـــول ال�ســـهادة الـــ�سادرة - وفقا لأحكــــام هذه الالئـــحة - 

من دولة طرف فـي التفاقية ، ومعاملتها بحجية ال�سهادة نف�سها ال�سادرة عنها .
املــادة ) 10 (

1 - مع مراعاة األ يت�سبب التفتي�س بتاأخري ال�سفـينة ، تخ�سع ال�سفـينة التي حتمل جن�سية 
دولة طرف فـي التفاقية عند وجودها فـي املوانئ العمانية للتفتي�س ، للتاأكد من الآتي : 

اأ  - توفر ال�سهادة �سارية املفعول . 
ب - توافق البيانات الواردة فـي ال�سهادة مع املوا�سفات الأ�سا�سية لل�سفـينة .

2 - اإذا تبيــــن فــــي اأثنـــاء عمليـــة التفتيــــــ�س اأن املوا�سفــــــات الأ�سا�سيـــــة لل�سفـينـــة تختلـــــف 
عن املوا�سفــات املبينـــة فـي ال�سهــــادة مما يرتتب عليه زيادة اأي من احلمولتيـــن : الكليــــة 
التي حتمل جن�سيتها  ال�سفـينة  علم  دولة  اإبالغ  فـي هذه احلالة  فـيجب   ، ال�سافـية  اأو 

بدون اأي تاأخري .
املــادة ) 11 (

على ال�سلطة البحرية تزويد املنظمة بالآتي :
1 - مناذج ال�سهادات التي ت�سدرها طبقا لأحكام هذه التفاقية لتعميمها على الدول 

الأطراف فـي التفاقية .
2 - ن�سو�س الت�سريعات العمانية التي تدخل فـي نطاق تطبيق التفاقية .

3 - قائمة بهيئات الإ�سراف البحري ، لتعميمها على الدول الأطراف فـي التفاقية .
املــادة ) 12 (

1 - يحق لل�سلطة البحرية فـي حال خمالفة اأحكام هذه الالئحة منع ال�سفـينة من ال�سفر 
حتى يتم ت�سحيح املخالفات التي اأدت اإلى منعها من ال�سفر .

2  - يعاقب كل ربان �سفـينة يخالف اأحكام هذه الالئحة بغرامة اإدارية ل تقل عن )5000( 
خم�سة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، فـي حال 
فـي حمولة  تغريا جوهريا  ت�سكل  ال�سهادة  بيانات  اأو  بدن  تعديالت على  اإجراء  ثبوت 

ال�سفـينة الإجمالية اأو ال�سافـية دون موافقة دولة العلم .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

وزارة التجـارة وال�صناعـة
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عن ت�سجيــل النماذج ال�سناعيــة وفقا لأحكــام قانــون حقــوق 
امللكيــة ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لت�صميم �صناعي

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

)22(2017/7/4 
)21(OM/ID/2017/00021
)44(
)45(
)11(

Int. Cl.     02.06(51)

)71(1
رينجرز تكنولوجيز اإل اإل �سي ، �سركة اأمريكية فـي : 8846 نورث �سام هيو�سنت باركواي 

وي�ست ، �سويت 110 ، هيو�سنت ، تك�سا�س 77064 الوليات املتحدة الأمريكية 

ليم هاردي ، اأمريكي فـي: 8846 نورث �سام هيو�سنت باركواي وي�ست ، �سويت 110 ، هيو�سنت ، 1)72(
تك�سا�س 77064 الوليات املتحدة الأمريكية 

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(
الوليات املتحدة الأمريكية رقـم : 29/589٫915 تـاريخ : 2017/1/5)30(

PCT/US بتـاريخ 2017/1/5( )وفقا للطلب الدويل رقم : 29/589٫915 
)12(
ت�سمية الخرتاع : قفازات �سالمة �سناعية ما�سة لل�سدمات)54( 

)57( الو�سف املخت�سر : ت�سميم جديد واأ�سلي مزخرف لقفازات �سالمة �سناعية ما�سة لل�سدمات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لت�صميم �صناعي

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

)22(2017/9/13 
)21(OM/ID/2017/00024
)44(
)45(
)11(

Int. Cl.  D24(51)

)71(1
اجمن انك. �سركة اأمريكية فـي : ون اجمن �سنرت درايف ، مدينة ثاوزند اوك�س ، ولية 

كاليفورنيا 91320-1799 الوليات املتحدة الأمريكية 

)72(

مارجو فران�سي�س بويفال ، اأمريكي ، 684 فـيا فـي�ستا ، نيو بريي ، �سي ايه 91320 ، الوليات 1
املتحدة

�سي جريد مو�سلينجر ، من�ساوي ، 33 ريكتور �سرتيت ، �سقه 3 ، نيويورك ، ان واي 10006 ، 2
الوليات املتحدة

ما�سمات�سي اوداجوا ، ياباين ، 520 دبليو ، �سارع 27 ، ا�س تي اي 701 ، نيويورك ، ان واي 3
1001 ، الوليات املتحدة 

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(
الوليات املتحدة الأمريكية رقم 597٫038 /29 املودع بتاريخ 2017/3/14)30(
)12(
ت�سمية الخرتاع : جهاز تو�سيل عقار حممول باليد)54( 

)57( الو�سف املخت�سر 
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

102800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 IQÉéà∏d IóëàŸG QÉØX AÉ«MCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , 211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

105335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’hÉ≤e

 IQÉéà∏d IóëàŸG êÉJ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat38R.indd   1 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉZƒ°üŸGh äGôgƒéŸG IQÉŒ

 IQÉéà∏d ô°üàæŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 992 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

108735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«HôY á«FÉ°ùf ¢ùHÓe

 ájó°TGôdG »∏Y âæH ÉÑ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü Q 1693 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   2 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »°†ØdG è«∏ÿG ÖcGƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

111038 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh äÉeóî∏d øjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   3 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d π«ædG ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

112492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 …OÉª◊G QÉéædG ¬`∏dGóÑY õjõ©dGóÑY óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   4 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Yh á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 IóëàŸG å«d ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe

 IQÉéà∏d - OÉ–’G áé¡H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

alamat38R.indd   5 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »Hô©dG QÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«µ«à°SÓÑdG äÉYÉæ°üdGh ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ™WÉ°ùdG ø°ü◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 500 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   6 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸCG á°TQh

 Ω.Ω.¢T Ωƒ«æŸCÓd IóëàŸG ¿É› ∫É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 407 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. …QÉ≤Y ôjƒ£J , ájQÉ≤Y áWÉ°Sh , ájQÉ≤Y äÉeóN

 …QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡∏d IÉ«◊G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü Q 494 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   7 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th »°UGô◊G ôgGR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 860 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

117909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QÉ«¨dG ™£b ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG »KQÉ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   8 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dG

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG áfÉ«°ü∏d ⁄É©dG Ωó≤J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 237 : Ü.Q 320 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d á«∏NGódG ΩQÉµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   9 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¿BGôb ß«`Ø– á°SQóe

 äÉeóÿGh IQÉéà∏d …ó©°ùdG óªMCG øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 464 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸG ™«H

 õ«ªàŸG Ò¨°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   10 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæØdG ≥≤°ûdG

 Ω.Ω.¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ ¿É› áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 Ü.Q 194 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 IQÉéà∏d á«æWƒdG AGôë°üdG ìƒØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   11 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SG äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdGh »°SÉ°SG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG 

 »©«HôdG ¬`∏dGóÑY øH óªfi øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉ`ë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYCG Ö«côJh Ö«HÉfC’G áfÉ«°Uh ójó“h ÊÉÑŸG ∞«¶æJh QƒµjódG ∫ÉªYCGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
. ∫õ©dG

 á«°UƒJ - á«∏Ñ≤à°ùŸG §£î∏d á«ŸÉ©dG: º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   12 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG ËôµdG ¿BGô≤dG ß«`Øëàd ófQ á°SQóe

 »bôdG ÜQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 619 Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ , á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe

 IQÉéà∏d áãjó◊G óéædG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat38R.indd   13 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh äÉeóî∏d π«°UƒàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 304 : Ü,¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÚJÉ°ùØdG ™«H

 IQÉéà∏d áãjó◊G RhÒ`ØdG IôjõL á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   14 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 RÉ```¡L , ¿ƒ```jõØ∏àdGh ƒ````jOGôdG) á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ∞JGƒ````¡∏d á```°ü°üîàŸG ô````LÉàŸG  »`a á```FõéàdÉH ™``«ÑdGh (á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG  π«¨°ûJ

. É¡JÉeõ∏à°ùeh á∏≤æàŸG

 IQÉéà∏d …ó«°ûdG ¢ù«ªN óªfi QÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   15 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG áÄÑ©Jh êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG è«∏ÿG QÉ‰CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ¿ÉªY áæ£∏°S 317 : Ü Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG ™jRƒJh á«HôJ

 IQÉéà∏d ÊGóæ∏÷G OƒªM ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG , 400 : Ü Q 557 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat38R.indd   16 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«ÑW äGOÉ«Y

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG »bGôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1161 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. πØ£dG äÉeõ∏à°ùe ™«ªL ™«H

Ω Ω ¢T á«ŸÉ©dG á«Hô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

131 : Ü.Q 453 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat38R.indd   17 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118808 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ô°ûædG

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d áª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 : Ü.Q 2616 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.ô°ûædG

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d áª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 : Ü.Q 2616 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat38R.indd   18 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d …ó©°ùdG áeÉ°SCG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 314 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG /™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

. áaƒéŸG ∫Éµ°TC’Gh Ö«HÉfC’G äÉeõ∏à°ùeh Ò°SGƒŸGh Ö«HÉfC’G áYÉæ°U

 Ω.Ω.¢T á«æØdG äÉeóî∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ∂fhôJÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat38R.indd   19 6/27/18   9:46 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. …QGô◊G ∫RÉ©dG Ö«côJh ó«éæJ , ™«ª∏J áeóN , äGQÉ«°ùdG í«∏°üJ , äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U áeóN

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ióŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 426 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

106155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQGOEG äGQÉ°ûà°SG

 Ω Ω ¢T IOÉjôdG ∫ƒ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2732 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   1 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ÉgÒ°üYh ¬cGƒØdG Ò°†–

 á«æWƒdG áYô°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

106565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 áãjó◊G ∫ÉæŸG ⁄ÉY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 364 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   2 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω Ω ¢T ä’ƒcCÉª∏d á°ùªÿG ΩƒéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ωô≤dG ÅWÉ°T , 112 : Ü.Q 1382 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

112430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d Üô©dG ôëH Qƒî°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 508 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   3 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG ó¡Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

113964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤eh ºYÉ£e

 Ω Ω ¢T QÉµàHÓd Ωƒ¡ØŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1048 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   4 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 (áFõéàdG - á∏ª÷G) ≥jƒ°ùàdGh ™«ÑdG äÉeóNh »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ∫ÉªYCÓd ¿ƒ∏°ù«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 411 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

115025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤Y

 áãjó◊G ø°ü◊G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   5 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. âcQÉe ôHƒ°S

 Ω Ω ¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿ÉªY ÈY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 615 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™`«ÑdG , π``°ù©∏d á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a á``FõéàdÉH ™«ÑdG
 äGhGô°†î∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d

. QƒªàdGh ¬cGƒØdGh

 IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG »∏Y øH ¿É£∏°S øH õjõ©dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   6 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 á∏eÉµàŸG iƒædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 650 : Ü.Q 411 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

116822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á©àeC’G ∞«∏¨Jh äGQÉ£ŸG »`a ™∏°ùdG øë°T , äGQÉ£ŸG äÉeóN

 äGQÉ£ŸG IQGOE’ á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1707 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   7 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y

 IQÉéà∏d ±É«°S ódh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉæjƒªàdG , äGOGÈdG , ádÉ≤ÑdG äÓfi

 IQÉéà∏d á∏Ñ©dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 2028 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   8 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 óàª«d âØjGôH ¢ùJ’ÉH ƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , âcÉ°S , º«∏bE’G õcôe , 3 ¬jG , ∂dGh »à«°S âµ∏°S , ¬jG - 21 »L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , »¡dOƒ«f

2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 

118241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J

 Ω Ω ¢T á«°Sóæ¡dG ∫ƒ∏◊G Qƒfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   9 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 ¢SÉ````«cCG , äGAÓ````ŸG π```ãe á```«dõæŸG á```«£ZC’Gh Iƒ``°û◊G ±É```fC’Gh äÉ```°ThôØŸG π``«°üØJh ¢ü``b
. iôNC’G äÉ°VÉ«ÑdG ´GƒfCGh äÓMô∏d ΩƒædG ¢SÉ«cCG h óFÉ°SƒdG , áØ◊C’G , ¢TQÉØŸG , óFÉ°SƒdG

 Ω Ω ¢T Qƒ£àŸG »ÑgòdG â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG √É«e ™«Hh áÄÑ©J

 Ω Ω ¢T á«æWƒdG ≈é°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …ÈY áj’h , º©æJ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   10 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »`aô°ûŸG ó«©°S øH óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118557 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ÒÿG óaGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   11 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGOGõe

 äGOGõª∏d á≤Ø°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ihõf º«°ùf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   12 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG áWÉ°SƒdGh ádƒª©dG

 á«còdG ábô£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 194 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°S’G Ö£d ó«©°ùdG ⁄É©dG IOÉ«Y

 Ω Ω ¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á©eÓdG áeÉîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   13 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 πãe ±É°ûµà°S’G äÉeóN , á«æÑdG äGô°TDƒŸG ¢SÉ«bh QÉÑàNG ,  QÉÑàN’Gh ¢UƒëØ∏d Èàfl
 OÉ``°UQE’G  ∫É``ªYCGh  ¢VQC’G  ±ƒ``L  øe  äÉæ«Y  ò``NCG  π`Ñb  ø``e  á``jó«∏≤àdG  Ö«≤æàdG  Ö«dÉ°SCG

. á∏ªàëŸG ™bGƒŸG »`a á«Lƒdƒ«÷G

 Ω Ω ¢T IQƒ£àŸG äGAÉ°ûfE’G É«LƒdƒæµJ äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG Ö«JôJh ™FÉ°†Ñ∏d øjõîàdGh ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdGh π≤ædG

 Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG IhQP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h , 314 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   14 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. RÉÑª÷G á°VÉjQ ÖjQóJ

 IQÉéà∏d ájôé◊G ájOÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 489 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°UÉN á°VhQ

 IQÉéà∏d »∏¡«éŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   15 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dG , Ëôc ¢ùjB’G

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á°†¡ædG Aƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 10 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 á«ÑgòdG πeC’G AGó°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   16 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ™jQÉ°ûŸG IQGOE’ è«∏ÿG ∫ƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 580 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG ï∏°ùe

 IQÉéà∏d ájô≤dG πMGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   17 6/27/18   10:22 AM
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(1250) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¥Ó``````M

 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ¢UÉæ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG , áeÉ©dG äÉæ«eCÉàdG

 ´ ´ Ω ¢T ÚeCÉà∏d §≤°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 72 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat36R.indd   18 6/27/18   10:22 AM

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119353

فـي الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التمور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الراقي للتجارة   

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روي , مطرح , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/5/15

 

-68-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سريفـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفـاع وفقا لأحكــام املــادة ) 28 ( مـن قانون ) نظــام ( العالمات التجارية لـدول جملـ�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 28644
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 809 فـي 2006/2/15م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : م�ساريع دار الت�سويق للتجارة
��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع م�سقط امل�ستقبلية

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ال�سيب - م�سقط

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/5/22م
تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86451
�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/4/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1084 فـي 2014/12/28م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : �سركة لروزيتا انف�سمنت ليمتد
��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الفاحت لال�ستثمار �ص م م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 307  ر.ب : 116 ، بو�سر

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/5/30م
تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 114679

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : كاتر بيلر )كينجز هو( ليمتد

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الواحة للتجارة واملعدات �ص م م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2  ر.ب : 114

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 114680

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : كاتر بيلر )كينجز هو( ليمتد

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الواحة للتجارة واملعدات �ص م م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2  ر.ب : 114

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 114681

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : كاتر بيلر )كينجز هو( ليمتد

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الواحة للتجارة واملعدات �ص م م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2 ر.ب : 114

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 114682

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

��ســـــــــــــــم �ملـــــــــــــــــــــــالك : كاتر بيلر )كينجز هو( ليمتد

��سم �ملرخ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الواحة للتجارة واملعدات �ص م م

�جلن�سيـــــــــة و�ملهنـــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2 ر.ب : 114

جهـة م�ســروع �ال�ستغـــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــخ �لرتخيـــــــــــــــ�ص : 2018/6/10م

تاريــخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــل : 2018/6/24م
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ا�ستــــدراك

تنــــوه وزارة التجـــارة وال�سناعـــة اإلــى اأنـــه قـــد وقـــع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات اإ�سهار قبول 

بــراءة اختــراع للطلـــب رقــم )OM/P/2012/000189( ، املن�سـورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العــدد )1247( ، ال�ســادر بتاريخ 25 رم�سان 1439هـ ، املوافـــق 10 يونيو 2018م ، اإذ ورد ا�سم 

مقدم الطلب كالآتـي :

INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L )71(

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

 IVESTA Textiles )UK( Limited )71(

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمزين خلدمات اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرمزين خلدمات 
اللوج�ستيـــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1133061 ، وفقـــا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/6/7م  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلوير  - بناية �سماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
يعقوب بن عبيد بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروج �سحم ال�ساطعة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن يعقوب بن عبيد بن علي البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة بروج �سحـــم ال�ساطعـــة 
للتجــارة واملقــاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلــة لــدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1067713 ، 
وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 92396968
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حارب بن �سامل بن حارب املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن احلد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حارب بن �سامل بن حارب املعمري اأنه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة ح�ســن احلــد للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 3045358 ، وللم�سفـــي وحـــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 40 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99600036

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

فايز بن علي بن حمد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فايز بن علي بن حمد املقبايل و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلـن فايز بن علي بن حمد املقبايل اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركة فايز بن علي بن حمد املقبايل 
و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 3010414 ، 
وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 350 ر.ب : 321
هاتف رقم : 99413194

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 غزال الغيل للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن را�سد بن نا�سر ال�ساحلي اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركة غزال الغيل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1046131 ، وللم�سفـــي وحـــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 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 : 625 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95540592

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عامر بن مرهون بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذيب الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن عامر بن مرهون بن �سعيد املعمري اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة الذيب الوطنية للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقم 1021384 ، وللم�سفـي وحـــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 263 ر.ب : 319
هاتف رقم : 96339933

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حممود بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق ال�سبارة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن حممود بن اإبراهيم بن عبداللـــه البلو�ســي اأنــه يقــوم بت�سفيـة �سركـــة �ســـرق ال�سبــارة 
 ، الـتجـاري بالرقم 1032365  ال�سجـــــل  اأمانــة  ، وامل�سجـلة لدى  للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
وللم�سفـي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 197 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99755526

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ح�سن بن عبيد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح االأخ�سر للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي اأنه يقوم بت�سفية �سركة امل�سباح الأخ�سر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقم 8077231 ، وللم�سفـي وحـــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 164 ر.ب : 512
هاتف رقم : 92915246

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سعيد بن �سويد ال�سمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأثري للخدمات الفنية �ص.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن �سويد ال�سمي�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الأثري للخدمات الفنية 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1064170 ، وللم�سفــــي وحـــده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99233779

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مظر بن دروي�ص بن دروي�ص العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جنمة �سحم الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن مظر بن دروي�ش بن دروي�ش العجمي اأنه يقوم بت�سفية �سركة جنمة �سحم الذهبية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1082923 ، 
وللم�سفي وحــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99889629

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 عبا�ص بن در حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راجي�ص وعلي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة راجي�ش وعلي للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1137350 ، وفقا لتفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة علــى 

العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �ص.م.م

يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة طريق ال�سماء خلدمات 
 ، بالرقــم 1022490  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  وامل�سجـلة لدى   ، �ش.م.م  الداخلي  الديكور 
وفقا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 روا�سي اجلزيرة العربية �ص.م.م

يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنه يقوم بت�سفيـــة �سركــــة روا�ســــي اجلزيـــرة 
العربـــية �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1085317 ، وفقا لتفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة علــى 

العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 مطعم ومقهى املدينة اخل�سراء �ص.م.م

اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة مطعــــم ومقهـــى  يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي 
املدينــــة اخل�ســـراء �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1739204 ، 
وفقا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 م�ساريع اأبو ثراء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريع اأبو ثراء 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1601024 ، 
وفقا لتفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 مقهى الزمزم �ص.م.م

يعلن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة مقهى الزمزم �ش.م.م ، 
وامل�سجـلة لدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1808427 ، وفقا لتفــاق ال�سركاء املــوؤرخ 
2018/1/8م ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة علــى العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 464 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99330337

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأنور بن اأحمد بن حممد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال للتجارة �ص.م.م
يعلن اأنور بن اأحمد بن حممد ال�ساملــي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة هـــال للتجــــارة �ش.م.م ، 
وامل�سجـلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـم 1370448 ، وللم�سفـي وحـده حق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 645 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99565065

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

م�سعود بن عبداللـه بن م�سلم امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية العاملية لالإلكرتونيات �ص.م.م
يعلن م�سعود بن عبداللـه بن م�سلم امل�سكري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الذهبيـــة العامليـــة 
، وفقا  بالرقـم 1085818  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجـلة لدى   ، �ش.م.م  لالإلكرتونيات 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�سفـي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 676 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92301235

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سعد بن جمعة بن �سامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعد العرميي واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن �سعد بن جمعة بن �سامل العرميي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركـة �سعد العرميي واأولده 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 6052487 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/24م ، وللم�سفـي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99774291
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مبارك بن م�سلم بن علي العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناظور للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجــارة  الناظـــور  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  العرميي  علي  بن  م�سلم  بن  مبارك  يعلن 
واملقـــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1025037 ، وفقــا 
فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/27م  املــــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتــفــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99216367

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سعود بن علي بن �سعيد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعتمر الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سعود بن علي بن �سعيد املخيني اأنه يقـوم بت�سفية �سركة املعتمر الوطنية للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 4103734 ، وللم�سفـــي وحـده 
حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99335563

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حم�سن بن �سامل بن را�سد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها لتقنيات الكمبيوتر �ص.م.م
يعلن حم�سن بن �سامل بن را�سد العرميي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة املها لتقنيات الكمبيوتر 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1019036 ، وللم�سفـــي وحـده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99881812
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حممود بن �سالح بن علي ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي ال�سويح للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممود بن �سالح بن علي ال�سنيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة بوادي ال�سويح للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1040109 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
 ، اأمام الغـري  ، وللم�سفـــي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية  املـــوؤرخ 2018/3/4م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتف رقم : 92598638

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ن�سيم احلوراء للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممود بن �سالح بن علي ال�سنيدي اأنه يقوم بت�سفية �سركة ن�سيم احلوراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1040175 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
 ، اأمام الغـري  ، وللم�سفـــي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية  املـــوؤرخ 2018/3/4م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتف رقم : 92598638

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن خلفان بن عبداللـه الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك االأ�سفر للخدمات �ص.م.م
يعلن بدر بن خلفان بن عبداللـه الهدابي اأنه يقوم بت�سفية �سركة املحرك الأ�سفر للخدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1126145 ، وللم�سفـــي وحـده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
غال - والية بو�سر

�ص.ب : 695 ر.ب : 133
هاتف رقم : 96921242

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 

حممود بن �سامل بن مرزوق البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن الع�سرية للتجارة - تو�سية
يعلن حممود بن �سامل بن مرزوق البلو�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الت�سامن الع�سرية 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1164313 ، وللم�سفـــي 
وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 96116772

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة النموذجية للخدمات الفنية �ص.م.م
يعلن م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الإدارة النموذجـــية 
للخدمـــات الفنيـــة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1084397 ، 
فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــــي وحـــده حــــق متثيـــــل  املوؤرخ 2018/4/3م  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.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 .
امل�سفــي

خالد بن حممد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لل�سناعات احلديدية �ص.م.م
يعلن خالد بن حممد بن علـــي العلـــوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة اخلليجيــــة لل�سناعـــات 
وفقا   ،  1008089 بالرقــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجـلـــة   ، �ش.م.م  احلديديـــة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
مدينة ال�سلطان قابو�ص - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 460 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99373338

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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ه�سام بن حممد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوفيق للم�ساريع احلديثة �ص.م.م
يعلن ه�ســـام بن حممـــد بن علــــي العلــوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة التوفيــــق للم�ساريـــع 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1081047 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
مدينة ال�سلطان قابو�ص - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 780 ر.ب : 130
هاتف رقم : 98455577

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اأ�سمهان بنت حممد بن عبدالر�سول الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�ص الناجحة �ص.م.م
تعلن اأ�سمهان بنت حممد بن عبدالر�سول الزدجالية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الفر�ش 
الناجحة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1012194 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/23م ، وللم�سفية وحـدها حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99815549

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
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اإبراهيم بن خلفان بن ثالث ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ب�سياء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن خلفان بن ثالث ال�سكيلي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة �سماء ب�سياء للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1027689 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92247594
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

ماجد بن م�سعود بن �سعيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة االإخاء للتجارة - ت�سامنية
يعلن ماجد بن م�سعود بن �سعيد ال�سكيلي اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركــة مملكة الإخاء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1182118 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/11م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 97822010
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سليمان بن �سيف بن را�سد الهذيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبة ال�سرق للتجارة والنقل - تو�سية
يعلن �سليمان بن �سيف بن را�سد الهذيلي اأنه يقـوم بت�سفيــة �سركــة طيبة ال�سرق للتجارة 
والنقل - تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1049259 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99457693
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

نا�سر بن �سعيد بن نا�سر الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف بحر العرب �ص.م.م
يعلن نا�سر بن �سعيد بن نا�سر الهنائي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأطياف بحر العرب �ش.م.م ، 
وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1150160 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
اأمام الغـري ، وعلـــى  2018/2/7م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية بهالء - حمافظة الداخلية
هاتف رقم : 92723190

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حميد بن عبداللـه بن �سامل الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ينابيع وادي قريات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حميد بن عبداللـه بن �سامل الهنائي اأنه يقـوم بت�سفية �سركـــة ينابيـــع وادي قريـــات 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 5126053 ، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفي 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 بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99497705
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اإبراهيم بن �سعيد بن حمد ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اإبراهيم بن �سعيد بن حمد ال�سعيلي للتجارة - ت�سامنية

يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن حمد ال�سعيلي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اإبراهيم بن �سعيد بن 
حمــــد ال�سعيلـــي للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
1244970 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/5/5م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92962841
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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زياد بن �سامل بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االرتقاء املحدودة لالإن�ساءات �ص.م.م
يعلن زياد بن �سامل بن حممد الرحبي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة الرتقاء املحدودة لالإن�ساءات 
�ش.م.م ، وامل�سجـلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1123786 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املـــوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفي 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 �سمائل - حمافظة الداخلية
هاتف رقم : 99317880

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 علي بن خمي�ص الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط الداخلية املتكاملة - ت�سامنية
يعلن هالل بن علي بن خمي�ش الق�سابي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة م�ساريع خط الداخلية 
املتكاملــة - ت�سامنيــة ، وامل�سجـلــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1118136 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/5/19م ، وللم�سفي 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 بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99044133
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حممد بن نا�سر الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي الداخلية للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن حممد بن نا�سر الهنائي اأنه يقـوم بت�سفية �سركة اأما�سي الداخلية للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلـــة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1059860 ، وللم�سفي 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 : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 82 ر.ب : 612
هاتف رقم : 96080470

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

خمي�ص بن عبداللـه بن خمي�ص الربخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سليمان بن �سيف العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنه يقـوم بت�سفية �سركة �سليمان بن �سيف  يعلن خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش الربخي 
العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
5073472 ، وفقـــا لتفاق ال�سركاء املـــوؤرخ 2018/5/5م ، وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99254405
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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فاروق بن �سالح بن �سعيد العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان الذهبي العاملية �ص.م.م
يعلن فاروق بن �سالــح بن �سعـــيد العـــدوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة احل�ســــان الذهبـــي 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1177433 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/3م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 354 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99490999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �ساطئ الباطنة احلديثة �ص.م.م

�ساطئ  م�ساريع  �سركــــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنه  العـــدوي  �سعـــيد  بن  �سالــح  بن  فاروق  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقــم 1136127 ،  ، وامل�سجـلـــة لدى  الباطنة احلديثة �ش.م.م 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/4/3م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 60 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99490999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ابان و�سركاه املحدودة �ص.م.م

يعلن فاروق بن �سالــح بن �سعـــيد العـــدوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة ابان و�سركاه املحدودة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1606743 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املــــوؤرخ 2018/4/3م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 600 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99490999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ع�ص التقنية للحلول �ص.م.م

يعلن فاروق بن �سالــح بن �سعـــيد العـــدوي اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة ع�ش التقنية للحلول 
�ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1668773 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املــــوؤرخ 2018/4/3م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 626 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99490999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 علي بن حمد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأع�سم للتجارة واخلدمات
يعلن را�سد بن علي بن حمد احل�سني اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـة الأع�سم للتجارة واخلدمات ، 
وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 6072178 ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 11 ر.ب : 424

هاتف رقم : 99770773
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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
خليفة بن علي بن خلفان الطوير�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الغبرياء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سركــــة جبــــال الغبيـــراء  يعلن خليفة بن علي بن خلفان الطوير�سي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1554697 ، 
وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 479 ر.ب : 113
هاتف رقم : 95462308

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سا�سي للم�ساريع التجارية �ص.م.م
اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـة الر�سا�سي للم�ساريع  يعلن �سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1006029 ، وللم�سفـــي 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1006 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99223018

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 احلرمني املتحدة �ص.م.م

يعلن �سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـة م�ساريع احلرمني املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1019447 ، وللم�سفـــي وحـده حــــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1006 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99223018

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأمين بن �سعيد بن م�سلم امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خري  علي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
اأنه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة خيـــر علــي للتجـــارة  يعلن اأمين بن �سعيد بن م�سلم امل�سكــري 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1097428 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/25م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 898 ر.ب : 113
هاتف رقم : 92542432

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز النجاح �ص.م.م
يعلن عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين اأنه يقوم بت�سفية �سركـة كنوز النجاح �ش.م.م ، 
وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1173130 ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 565 ر.ب : 320
هاتف رقم : 99445596

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 خليفة بن علي ال�سريفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عزان ومر�سد للتجارة �ص.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن علي ال�سريفي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة عزان ومر�سد للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1165754 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/5/5م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 91233310
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

با�سم بن حممد بن �سعود احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الطازج �ص.م.م
يعلن با�سم بن حممد بن �سعود احل�سني اأنه يقوم بت�سفية �سركـة املحيط الطازج �ش.م.م ، 
وامل�سجـلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــم 1025714 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/6/4م ، وللم�سفـــي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 364 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99252680

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سعيد بن يحيى االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الن�سيب للتجارة واملقاوالت
يعلن خالد بن �سعيد بن يحيى الإ�سماعيلي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة درة الن�سيب للتجارة 
وللم�سفـــي   ، بالرقــم 6055940  الـتجــــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجـلــة   ، واملقـــاولت 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 198 ر.ب : 400
هاتف رقم : 92888427

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن مكتوم بن همو�ص اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد وحممد اأبناء مكتوم بن همو�ص اجلنيبي للتجارة �ص.م.م

يعلن �سعيد بن مكتوم بن هــمو�ش اجلنيبـــي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة �سعيـــد وحممـــد اأبنـــاء 
مكتوم بن همو�ش اجلنيبي للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجـلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــــاري 
بالرقــم 5030064 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 97233209
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأكرم بن خليفة بن حمد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدة الوطنية املتحدة للتجارة �ص.م.م
يعلن اأكرم بن خليفة بن حمد الهنائي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة �سيــدة الوطنيــة املتحــدة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1148666 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــق  وحـده  وللم�سفـــي   ، 2017/12/31م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 74 ر.ب : 312

هاتف رقم : 92551958
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 النبات الوطنية للتجارة �ص.م.م

يعلن اأكرم بن خليفة بن حمد الهنائي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـــة م�ساريع النبات الوطنية 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجـلـة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1036641 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــق  وحـده  وللم�سفـــي   ، 2017/12/31م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 74 ر.ب : 312

هاتف رقم : 92551958
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اخلليل بن عبداللـه بن خلفان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدينار للمقاوالت - ت�سامنية
يعلن اخلليل بن عبداللـه بن خلفان ال�سيابي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة الدينار للمقاولت - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1158497 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب : 333 ر.ب : 320
هاتف رقم : 97120003

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عزيزة بنت حممد بن زايد الرواحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الوا�سحي للتجارة - ت�سامنية
اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة زهـــرة الوا�سحـــي  تعلن عزيزة بنت حممد بن زايد الرواحية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1043155 ، وللم�سفية 
وحـدها حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 420 ر.ب : 418
هاتف رقم : 92007023

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
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زهرة بنت عبداللـه بن اأحمد الرئي�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرنج�ص للتجارة �ص.م.م
تعلن زهرة بنت عبداللـه بن اأحمد الرئي�سية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الرنج�ش للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1295101 ، وللم�سفيـــة وحـدهـــا 
فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــق 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1944 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92338464

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

�سمي�سة بنت �سعيد بن عبداللـه احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سناء امل�سيبي للخياطة والتطريز - ت�سامنية
تعلن �سمي�سة بنت �سعيد بن عبداللـه احلب�سية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة ح�سناء امل�سيبي 
للخياطة والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1046358 ، 
وللم�سفيــة وحـدها حــــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 94512330
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
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حممد بن خمي�ص بن را�سد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سبة �سحار للتجارة �ص.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن را�سد ال�سبلي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة ق�سبة �سحار للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 3193357 ، وللم�سفي وحـده حــــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 319

هاتف رقم : 92196868
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار للم�ساريع املتاألقة �ص.م.م
يعلن را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة البحار للم�ساريع املتاألقة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 1158720 ، وللم�سفي وحـده حــــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95555563
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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وفاء بنت �سامل بن حمد ال�سكيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرقية املميزة للتجارة - ت�سامنية
تعلن وفاء بنت �سامل بن حمد ال�سكيلية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة دانة ال�سرقية املميزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1146562 ، وللم�سفيـــــة 
وحـدهـــا حــــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 96620960
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

خلفان بن بخيت بن م�سعود املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد بن �سعيد بن عو�ص احل�سرمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خلفان بن بخيت بن م�سعود املقبايل اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة اأحمـــد بــن �سعـــيد بــن 
عو�ش احل�سرمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  حــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،  3123588 بالرقــم 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99451077
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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فهد بن هالل بن حارب الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الغد �ص.م.م
اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة �سحـــار الغــد �ش.م.م ،  يعلن فهد بن هالل بن حارب الربيكي 
وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1245351 ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95466550
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سحار الغد العاملية �ص.م.م

العاملية  الغــد  �سركـــة �سحـــار  بت�سفيــة  يقــوم  اأنه  الربيكي  بن حارب  بن هالل  فهد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجـلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1245461 ، وللم�سفي وحـده حــــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95466550
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حليمة بنت خليفة بن اأحمد البو�سعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناقل املتحدة �ش.م.م
تعلن حليمة بنت خليفة بن اأحمد البو�سعيدية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة الناقل املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1026586 ، وللم�سفيـــــة وحـدهـــا 
حــــق متثيـــــل ال�سركـة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1717 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99206629

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

نا�سر بن خمي�ش بن جمعة احل�سار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط لل�سحافة والن�سر �ش.م.م
الأو�ســط  ال�ســــرق  �سركـــة  بت�سفيــة  يقــــوم  اأنـــه  احل�سار  جمعة  بن  خمي�ش  بن  نا�سر  يعلن 
لل�سحافة والن�سر �ش.م.م ، وامل�سجـلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1022940 ، 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 582 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99331195

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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حمفوظ بن �سالح بن حممد بت�سو ال�سباغ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املرجان لالت�سالت والتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن حمفوظ بن �سالح بن حممد بت�سو ال�سباغ اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة اأبــراج املرجــان 
لالت�سالت والتكنولوجيا �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1079729 ، 
وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 63 ر.ب : 100
هاتف رقم : 99363769

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 املرجان لالإن�ساءات �ش.م.م

املرجــــان    �سركــــة  بت�سفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  ال�سبـــاغ  بت�ســـو  بن حممــد  �سالح  بن  يعلن حمفوظ 
لالإن�ساءات �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1073956 ، وللم�سفي 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 63 ر.ب : 100
هاتف رقم : 92898878

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حممد بن �سيف العبادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحم للتعمري  �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن �سيف العبادي اأنـــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأبراج �سحم للتعمري 
�ش.م.م ، وامل�سجـلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1087480 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/30م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 717 ر.ب : 117
هاتف رقم : 94600606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 امل�سك اخلليجي للعطور احلديثة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن �سيف العبادي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة امل�سك اخلليجي للعطور 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 1254931 ، وفقـــا لتفاق 
فــــي الت�سفـيــة  ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة  املـــوؤرخ 2018/4/30م  ال�سركـــاء 
اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 717 ر.ب : 117
هاتف رقم : 94600606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عامر بن خلفان بن حممد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمد بن �سعيد احلب�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن عامر بن خلفان بن حممد احلب�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة حمد بن �سعيد احلب�سي 
و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــق  وحـده  وللم�سفي   ،  1364545
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 94294458

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 عبداللـه بن حممد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو عبدالرحمن ال�ساملي و�سريكه للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن �سيف بن عبداللـه بن حممد ال�ساملي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة اأبو عبدالرحمن ال�ساملي 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجـلـــة   ، تو�سيـــة   - واملقاولت  للتجارة  و�سريكه 
، وعلـــى  الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيــة  فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل   1078333
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 139 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99221339

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سرور بن جمعة العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر و�سعيد للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سرور بن جمعة العرميي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة  نا�سر و�سعيد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1042132 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 92213382
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

طالل بن م�سعود بن �سيف احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن م�سعود وابن عدنان املتحدة �ش.م.م
يعلن طالل بن م�سعود بن �سيف احلب�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة ابن م�سعود وابن عدنان 
، وفقا لتفاق  بالرقم 1167186  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجـلة لدى   ، �ش.م.م  املتحدة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95771424

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حمزة بن اأحمد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيف النور�ش املتحدة - ت�سامنية
يعلن �سلطان بن حمزة بن اأحمد الرو�سدي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع طيف النور�ش 
املتحدة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1129667 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99596855

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن خلفان بن علي اللمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الناجحة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن خلفان بن علي اللمكي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة امل�ساريع الناجحة �ش.م.م ، 
وامل�سجـلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1157649 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/1م ، وللم�سفـــي وحــــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 932 ر.ب : 133
هاتف رقم : 96999888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سامل ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دخون الأفراح �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن �سامل ال�سيابي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة دخـــون الأفـــراح �ش.م.م ، 
، وللم�سفــــي وحــــــده حــــــق  الـتجـــاري بالرقـــم 1290636  ال�سجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجـلــــة 
متثيـــــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 431 ر.ب : 320
هاتف رقم : 97177178

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن علي بن حمد الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر اللوؤلوؤة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حمد الندابي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة نـــوادر اللوؤلـــوؤة للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1054343 ، وللم�سفـــي وحــــده حـق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة  متثيـل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 431 ر.ب : 320
هاتف رقم : 99829987

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ها�سل بن �سعيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القنا�ش الوطنية �ش.م.م
يعلن خالد بن ها�سل بن �سعيد ال�سكيلي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة م�ساريع القنا�ش الوطنية 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1707167 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 120 ر.ب : 615
هاتف رقم : 99139717

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

جمعة بن �سليم بن خمي�ش الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاد لل�سقق الفندقية �ش.م.م
يعلن جمعة بن �سليم بن خمي�ش الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة فاد لل�سقق الفندقية 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1105490 ، وللم�سفـــي وحــــده حـق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة  متثيـل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 435 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99455655

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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نادر بن ن�سري بن عبداللـه اللمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة احلوقني �ش.م.م
يعلن نادر بن ن�سري بـن عبداللـه اللمكي اأنه يقوم بت�سفية �سركة موؤ�س�سة احلوقني �ش.م.م ، 
وامل�سجـلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1007750 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركــاء املوؤرخ 
2018/5/24م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 512 ر.ب : 100
هاتف رقم : 96000767

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اإبراهيم بن �سعيد بن حمد ال�سيذاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروزنة �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن حمــد ال�سيذاين اأنه يقوم بت�سفية �سركــــــة الروزنـــة �ش.م.م ، 
املوؤرخ  ال�سركــاء  ، وفقـــا لتفـــاق  بالرقم 1013740  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجـلة لدى 
2018/3/25م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 262 ر.ب : 132
هاتف رقم : 97201211

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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�سام الدين اأحمد عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ش للم�ساريع واملكيفات �ش.م.م
يعلن ح�سام الدين اأحمد عمر اأنه يقوم بت�سفية �سركــــــة حم�سن حيـــدر درويـــ�ش للم�ساريــــع 
واملكيفات �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1206241 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/4/11م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 880 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24732611 فاك�ش رقم : 24793256
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سامل بن مبارك بن حممد املعلم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور العلوم لالأدوات املكتبية والقرطا�سية
يعلن �سامل بن مبارك بن حممد املعلم اأنه يقوم بت�سفية �سركــة نور العلوم لالأدوات املكتبية 
والقرطا�سيـــة ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2169088 ، وفقـــا لتفــــاق 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
حمافظة ظفار

�ش.ب : 98 ر.ب : 214
هاتف رقم : 98108666

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 اأحمد بن �سعيد احل�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوفور للخدمات ال�سياحية
اأنه يقوم بت�سفية �سركــــــة املوفــــور للخدمــات  يعلن �سعيد بن اأحمد بن �سعــيد احل�ســري 
ال�سياحية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2139030 ، وللم�سفـــي وحــــده 
حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 270 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99499110 فاك�ش رقم : 23298680
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 الفيدمي للتجارة واملقاولت

للتجارة  الفيدمي  �سركــــــة  بت�سفية  يقوم  اأنه  �سعــيد احل�ســري  بن  اأحمد  بن  �سعيد  يعلن 
واملقاولت ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2169886 ، وللم�سفـــي وحــــده 
حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 270 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99499110 فاك�ش رقم : 23298680
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يو�سف بن �سامل بن �سهيل املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املثالية لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن يو�سف بن �سامل بن �سهيل املع�سني اأنه يقوم بت�سفية �سركــــــة احللول املثالية لتقنية 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــم 1259831 ، وفـــقا لتفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/19م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 95718977
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حمود بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اجلناة احلديثة �ش.م.م 
يعلن علي بن حمود بن عبداللـه احلارثي اأنه يقوم بت�سفية �سركــــــة �سما اجلناة احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1058608 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/27م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1618 ر.ب : 112
هاتف رقم : 95684147

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن نا�سر بن �سامل احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة بابل �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن نا�سر بن �سامل احلرا�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة ح�سارة بابل �ش.م.م ، 
وامل�سجـلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1586599 ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل 
الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99214729

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كا�سر الأمواج �ش.م.م 
يعلن يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي اأنه يقوم بت�سفية �سركة كا�سر الأمواج �ش.م.م ، 
وامل�سجـلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1004022 ، وفقـــا لتفـاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/5/6م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 222 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 99387222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يو�سف بن حممد بن �سعيد ال�سقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوارح الغبرياء للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن حممد بن �سعيد ال�سقري اأنه يقوم بت�سفية �سركة جوارح الغبرياء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1621491 ، وفقـــا لتفـاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 417 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99767616

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 علي الطار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة ال�سوادي املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن م�سعود بن علي الطار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة قمة ال�سوادي املتكاملة 
�ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1145313 ، وللم�سفـــي وحــــده حـق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة  متثيـل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 907 ر.ب : 320
هاتف رقم : 97676688

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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نا�سر بن علي بن �سعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي والغيثي للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن نا�سر بن علي بن �سعيد الرواحي اأنه يقوم بت�سفية �سركة الرواحي والغيثي للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1063950 ، وفقا لتفاق  
املوؤرخ 2018/5/23م ، وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
هاتف رقم : 99214629

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

رائد بن يو�سف بن حممد العو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرا�سي والعو�سي للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن رائد بن يو�سف بن حممــد العو�ســي اأنه يقوم بت�سفية �سركة احلرا�ســـي والعو�ســي 
للتجارة واملقــاولت �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 3223221 ، 
وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 378 ر.ب : 133
هاتف رقم : 92130000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 علي بن �سعيد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهرام لل�سناعات الكرتونية
اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة الأهـــرام لل�سناعـــات  النوفلـــي  بــن �سعيـــد  يعلن �سعيــد بن علــي 
الكرتونية ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 3315800 ، وللم�سفـــي وحــــده 
حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 646 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99449333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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�سقر لوكالت ال�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلن �سعيــد بن علــي بــن �سعيـــد النوفلـــي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة ال�سقر لوكالت ال�سفر 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــم 3314936 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 646 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99449333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يحيى بن حممد بن اأحمد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج القاهرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن يحيى بن حممد بن اأحمد الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة برج القاهــرة للتجــارة 
اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 3147410 ،  واملقـــاولت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجـلـــة لـــدى 
وللم�سفـــي وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 134 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99222225

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مو�سى بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الأندل�ش املتحدة - ت�سامنية
يعلن مو�ســــى بـــن عبداللــــه بـــن علـــي البلو�ســـي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة روائــع الأنــدل�ش 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1116562 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 471 ر.ب : 314
هاتف رقم : 95115686

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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منري بن �سامي بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة منــري اخلليــج للتجــارة  يعلن منري بن �سامي بن علي البلو�سي 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1027609 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 790 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95221122

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حارث بن را�سد بن خدوم الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحم العالية - تو�سية
يعلن حارث بن را�سد بن خدوم الرو�سدي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة اأبراج �سحم العالية - 
تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1145677 ، وللم�سفـــي وحــــده حـق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة  متثيـل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 97771119
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 موارد اخل�سدة احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن حارث بن را�سد بن خدوم الرو�سدي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة موارد اخل�سدة احلديثة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1161533 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 97771119
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 اأوتار �سحم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن حارث بن را�سد بن خدوم الرو�سدي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة اأوتار �سحم للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1150374 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حـق متثيـل ال�سركـة فــــي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 97771119
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 مبارك بن �سعيد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن مبارك بن �سعيد الرو�سدي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد الرو�سدي اأنه يقوم بت�سفية �سركـــة �سعيد بن مبارك بن 
�سعيد الرو�سدي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجـلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 
وعلـــى   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـة  متثيـل  حـق  وحــــده  وللم�سفـــي   ،  3102262
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية �سحار - مركز الولية
هاتف رقم : 99343154

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سامية بنت حممد بن بخيت الغيثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت املميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
تعلن �سامية بنت حممد بن بخيت الغيثية اأنها تقـــوم بت�سفيـــة �سركــــة البيت املميز للتجارة 
 ،  1003617 بالرقــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجـلـــة   ، ت�سامنيـــة   - واملقـــاولت 
وعلـــى اجلميــــع   ، الغــــري  اأمــام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  حــــق متثيـــــل  وللم�سفيـــة وحـدها 

مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92377665
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
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علي بن را�سد بن �سويلم الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريف العني للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ريف العني للتجارة -  يعلــن علي بن را�سد بن �سويلم الكا�سبي 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــــــم 1019578 ،  وفقــــا التفاق 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/1/30م ، وللم�سفي وحده حق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 92598638
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأ�سعد بن �سامل بن �سعيد املقحو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق جعالن الع�سرية للتجارة - ت�سامنية
يعلــن اأ�سعد بن �سامل بن �سعيد املقحو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �سروق جعالن الع�سرية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــــم 1173393 ، وفقـــــــا 
التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحده حق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
هاتـف رقــم : 92598638

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هيثم بن م�سلم  بن �سامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية
ال�سبخة  اأمواج  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـــــــوم  اأنـــه  العرميــي  �سالــــم  بن  م�سلــم  بن  هيثم  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1095056 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 215 ر.ب : 411 
هاتـف رقــم : 92361606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 روائع ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية

ال�سبخة  روائع  �سركــــة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  العرميي  �سالــــم  بن  يعلـن هيثـــــم بن م�سلــــــم 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1062418 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 511 ر.ب : 411 
هاتـف رقــم : 92361606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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م�سعود بن عبداللــه بن م�سلم امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الريادة احلديثة �ص.م.م
الريادة  عامل  �سركـة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـــه  امل�سكري  م�سلم  بن  عبداللــه  بن  م�سعود  يعلـن 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1187087 ، وفقــــا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/5م  املوؤرخ  ال�سركــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 676 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 92301235

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد حنيف و�سركاه �ص.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة حممد حنيف و�سركاه 
وحــده  وللم�سفـــي   ، بالرقــــم 1564811  التجـــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 
حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة العامرات - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 100 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 98199531

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لتمويل ال�سركات �ص.م.م
لتمويل  املايل  املركز  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  ال�سلماين  �سيف  بن  نا�سر  بن  عمر  يعلن 
وفقــــا   ،  1038062 بالرقــــم  التجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  ال�سركات 
فــــي  ال�ســــركـــة  متثــيـل  حق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/5/13م  املوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - واليـة مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 782 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 98292949

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت نورة اجلديدة �ص.م.م
يعلن م�سبح بن �سليمان بن �سامل العمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة حمالت نورة اجلديدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1094308 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
 ، اأمام الغـري  ، وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية  املوؤرخ 2018/4/3م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 489 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99823662

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عبا�ص بن ح�سني بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن عبا�ش بن ح�سني بن علي العجمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �ساطئ الباطنة للتجارة 
، وفقــــا  اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 3183432  ، وامل�سجلة لدى  واملقاوالت - تو�سية 
فــــي  ال�ســــركـــة  متثــيـل  حق  وحــده  وللم�سفـــي   ، 2018/2/28م  املوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1332 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 91701000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 اأغ�سان للعطور والتجارة �ص.م.م

يعلن عبا�ش بن ح�سني بن علي العجمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اأغ�سان للعطور والتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1787330 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1332 ر.ب : 133 
هاتـف رقــم : 91701000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حثيث بن �سامل ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حموت لالإنتاج ال�سمكي �ص.م.م
يعلن علي بن حثيث بن �سامل ال�سنيدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة حموت لالإنتاج ال�سمكي 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقـم 1211874 ، وفقــــــا التفــاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي :
 واليـة هيماء - حمافظة الو�سطى

هاتـف رقــم : 92257500
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن م�سلم بن �سويلم املحيجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع تيمية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن م�سلم بن �سويلم املحيجري اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة قالع تيمية للتجارة - 
اأمانة ال�سجـــل التجـاري بالرقم 4094883 ، وللم�سفـــي وحــده  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 146 ر.ب : 411 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-131-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

زياد بن جمعة بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جال للتجارة �ص.م.م
يعلـن زياد بن جمعة بن حممد الفار�سي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـة جال للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمــانـــة ال�سجل الـتجاري بالــرقم 1040567 ، وفقــــا التفاق ال�سركــاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/5/23م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99449545
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سعد بن جمعة بن �سامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سرقية �ص.م.م
يعلــن �سعد بن جمعة بن �سامل العرميي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اإعمار ال�سرقية �ش.م.م ، 
املوؤرخ  ال�سركــاء  وفقــــا التفاق   ، بالرقم 4094093  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلــة لدى 
2018/5/24م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتـف رقــم : 99774291

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجــــب هــــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأحمد بن مبارك بن ربيع العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان ال�سرية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن مبارك بن ربيع العرميي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة اأركان ال�سرية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بـــالـرقـم 1057959 ، وفقــــا التفاق 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�ســفــــي وحــــده 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 : 
والية �سور- حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99605605
كمــــا يدعــــــو امل�سفــي مبوجــــب هـــــذا االإعـــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عبداللـه بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهيثم ال�سعيد �ص.م.م
ال�سعيد  الهيثم  �سركة  بت�سفيــــة  يقـــوم  اأنه  ال�سنيدي  علي  بن  م�سعود  بن  عبداللـه  يعلـن 
التفــــاق  وفقــــا   ،  1491466 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــــــة   ، �ش.م.م 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/22م ، 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 : 92598638

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن �سبيح بن عامر املطاعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سبيح بن عامر واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلـن حممد بن �سبيح بن عامر املطاعني اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة حممد بن �سبيح بن 
عامر واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانـــــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بـــالـرقـــــم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حـــق  وحــــده  وللم�ســفــــي   ،  4049039
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية
هاتـف رقــم : 92598638

كمــــا يدعــــــو امل�سفــي مبوجــــب هـــــذا االإعـــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

يعقوب بن �سهيل بن �سام�ص اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح اجلرداء للتجارة - ت�سامنية
يعلــــن يعقوب بن �سهيل بن �سام�ش اجللنداين اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة �سروح اجلرداء 
، وفقا  بالــرقم 1046116  الـتجـاري  ال�سجل  اأمــانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/5/30م ، 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 �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 97006627
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سيف بن �سليمان بن �سيف اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سليمان اجللنداين للتجارة - ت�سامنية
�سليمان  اأبناء  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  اجللنداين  �سيف  بن  �سليمان  بن  �سيف  يعلـن 
بـــالـرقــم  الـتجاري  ال�سجـــــل  اأمانــــــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  اجللنداين 
متثيل  حـــق  وحــــده  وللم�ســفــــي   ، 2018/5/30م  املوؤرخ  ال�سركـــاء  التفاق  وفقا   ،  1067989
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 97006627
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

جمال بن حميد بن حمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار العاملية �ص.م.م
يعلـن جمال بن حميد بن حمد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة املدار العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجاري بـــالـرقــم 1036198 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
2017/12/25م ، وللم�ســفــــي وحــــده 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 : 

هاتـف رقــم : 99331301
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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نا�سر بن حمد بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ويل العاملية �ص.م.م
يعلـــن نا�سر بن حمد بن حممد احلارثي اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ويل العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــة لدى اأمـانـــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1091461 ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 245 ر.ب : 119 

هاتـف رقــم :  96499949
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

زاهر بن �سعيد بن زهران احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء احلرا�سي - تو�سية
يعلـــن زاهر بن �سعيد بن زهران احلرا�سي اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة اأبناء احلرا�سي - 
اأمـانـــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1786687 ، وللم�سفـــي وحـــده  تو�سية ، وامل�سجلـــة لدى 
، 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 مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 958 ر.ب : 117 
هاتـف رقــم : 99372230

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سامي بن حمود بن �سعيد الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الد�سر للتجارة �ص.م.م
يعلن �سامي بن حمود بن �سعيد الندابي اأنه يقـــوم بت�سفية �سركـة �سروق الد�سر للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1034689 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــــي وحـده حــق متثيـل ال�سركـة فـــي الت�سفية اأمــام الغـــيـر ، 
وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 298 ر.ب : 600 
هاتـف رقــم : 92961366

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

اأمين بن �سعيد بن م�سلم امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سفق الفجر احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلــن اأمين بن �سعيد بن م�سلم امل�سكري اأنـه يقـــــوم بت�سفـية �سركــــة �سفق الفجر احلديثة 
 ، بالرقم 1097424  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجــلـة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفــــي   ، 2018/4/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفــاق  وفــقـــا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 898 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 92542432

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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من�سور بن نا�سر بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جوهرة الزهور للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن من�سور بن نا�سر بن علي العامري اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة جوهرة الزهور للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجــلـة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1022811 ، وفقــــا 
التفــــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/5/29م ، 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 : 
هاتـف رقــم : 91181500

كمــــا يدعــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 عامل االأغذية والت�سويق �ص.م.م

يعلن من�سور بن نا�سر بن علي العامري اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة عامل االأغذية والت�سويق 
�ش.م.م ، وامل�سجــلـة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1716921 ، وفقــــا التفــــاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/5/23م  املــــوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
هاتـف رقــم : 91181500

كمــــا يدعــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-138-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

حمد بن �سالح بن �سعيد الدائري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمد بن �سالح الدائري واإخوانه للتجارة - تو�سية

يعلـــن حمد بن �سالح بن �سعيد الدائري اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سـركـــة حمد بن �سالح الدائري 
 ، اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1267280  واإخوانه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــــة لـدى 
، 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 : 
�ص.ب : 31 ر.ب : 312 

هاتـف رقــم : 99416099
كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حممد بن مبارك بن را�سد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبانية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـــن حممد بن مبارك بن را�سد الرحبي اأنه يقـــــوم بت�سفيـــة �سـركـــة الرحبانية للتجارة 
وفــقـــا   ،  1044788 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
التفــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/30م ، 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

�ص.ب : 560 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 95580180

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

حممد بن كمال بن ح�سن مكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اجلمرية �ص.م.م
يعلـــن حممد بن كمال بن ح�سن مكي اأنه يقوم بت�سفية �سـركة مرتفعات اجلمرية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1820370 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 644 ر.ب : 113 
هاتـف رقــم : 96787480

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حمد بن نا�سر بن حمد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ص التفوق للتجارة - ت�سامنية
يعلــن حمد بن نا�سر بن حمد الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة ريا�ش التفوق للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 5086639 ، وفقــــا التفــــاق 
الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/24م  املــــوؤرخ  ال�سركــــــاء 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99318014
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 �سليم بن بخيت اخلوار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سفينة �ص.م.م
يعلن �سعيد بن �سليم بن بخيت اخلوار اأنـه يقوم بت�سفـيـة �سركة مطعم ال�سفينة �ش.م.م  ، 
وامل�سجلــــــــة لــــــدى اأمــانــــــة ال�سجل الـتجـاري بالــرقـــــم 1552066 ، وفقـــــــا التفـــــــاق ال�سركــــــاء 
املــــوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم : 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

خالد بن حممد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للم�سروعات التجارية �ص.م.م
للم�سروعات  الوطنية  �سركة  بت�سفـيـة  يقــــوم  اأنـه  العلوي  علي  بن  حممد  بن  خالد  يعلن 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــــة ال�سجل الـتجـاري بالــرقــم 1526693 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 269 ر.ب : 115
هاتـف رقــم : 99373338

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدامللك املعمري للتجارة - تو�سية
يعلـن فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــــة اأبو عبدامللك املعمري 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1715844 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 98531133

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

حمدان بن م�سبح بن نا�سر اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجني للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  �سركــة وجني  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اخلالدي  نا�سر  بن  بن م�سبح  يعلن حمدان 
،  وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقم 3175553  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــة 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 �سحم - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 99809073

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 عبداللـه بن حممد اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن عبداللـه بن حممد اخلالدي و�سريكه للتجارة واملقاوالت

يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن حممد اخلالدي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركة �سعيد بن عبداللـه بن 
الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلة   , واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه  اخلالدي  حممد 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل    , بالرقـم 3089479 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية اخلابورة - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92222910

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 روابي مقاع�سة للتجارة - تو�سية

اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــــة روابي مقاع�سة  يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن حممد اخلالدي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3310060 ,  وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي : 
والية اخلابورة - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92222910

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 حممد اخلالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الظاهرة للتجارة - ت�سامنية
الظاهرة  معامل  �سركــــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنـه  اخلالدي  حممد  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم 8061955 ، وللم�سفي 
وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيـــة اأمـام الغري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
والية الربميي - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 92575755

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سعيد بن اأحمد بن �سليمان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امليدان الذهبية �ص.م.م
امليدان  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  الهنائي  �سليمان  بن  اأحمد  بن  �سعيد  يعلـــن 
الذهبية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمـانة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1110304 ، وفقــــا التفــــاق 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 96000300
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بلدان العوامر التجارية �ص.م.م
يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة م�ساريع بلدان العوامر 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1215189 ، وفقــــا التفــــاق 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/23م ، وللم�سفـي وحــده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفية اأمـــام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب

�ص.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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأرائك الف�سية للتجارة �ص.م.م

يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركــة االأرائك الف�سية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم 1094757 ، وفقــــا التفــــاق ال�سركــــــاء 
املــــوؤرخ 2018/5/27م ، وللم�سفـي وحــده حـق متثيــل ال�سركــة فـــي الت�سفية اأمـــام الغـــيـــر ، 
وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

االآتـي :
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب

�ص.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�سفــي
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�سامل بن علي بن خمي�ص البادري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنون لالإنتاج الفني  والتوزيع �ص.م.م
الفني   الفنون لالإنتاج  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  البادري  �سامل بن علي بن خمي�ش  يعلن 
وفقــــا   ،  1580817 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمـانـة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  والتوزيع 
فــــي  ال�سركـة  متثيـــل  حق  وحــــده  وللم�سفــــي   ، 2018/4/1م  املــــوؤرخ  ال�سركــــــاء  التفــــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 64 ر.ب : 115  

هاتـف رقــم : 97777242
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حمد احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهورة للت�سميم �ص.م.م
للت�سميم  امل�سهورة  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  احل�سرمي  حمد  بن  �سعيد  بن  خالد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمـانـة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1127468 ، وللم�سفــــي وحــــده 
حق متثيـــل ال�سركـة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 372 ر.ب : 420  
هاتـف رقــم : 92433900

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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زايد بن �سعيد بن زايد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سرق احلديثة �ص.م.م
احلديثة  ال�سرق  بوابة  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  العامري  زايد  بن  �سعيد  بن  زايد  يعلن 
، وفقــــا التفــــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1073922  اأمـانـــــة ال�سجـــــل  لــدى  ، وامل�سجلـــة  �ش.م.م 
الت�سفـية  فــــي  ال�سركـة  ، وللم�سفـــــــي وحــــده حق متثيـــل  املــــوؤرخ 2018/3/19م  ال�سركــــــاء 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 548 ر.ب : 111  
هاتـف رقــم : 92373369

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل الإدارة االأ�سول �ص.م.م
يعلـن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلمانـــي اأنــه يقـوم بت�سفيــــة �سركــــة املركـــز املالــي الإدارة 
االأ�سول �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1038074 ، وفقــــا التفــــاق 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام 
الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان االآتـي :
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 782 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 98292949

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1250(

زاهر بن علي بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة زاهر بن علي بن عبداللـه احلارثي و�سريكه للتجارة

يعلن زاهر بن علي بن عبداللـه احلارثي اأنه يقوم بت�سفية �سركة زاهر بن علي بن عبداللـه 
اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 5127742 ،  احلارثي و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلــة لــدى 
وللم�سفــــي وحده حق متثيـل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميــــــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 62 ر.ب : 419  

هاتـف رقــم : 99444670
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن زايد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون عندام للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  عندام  عيون  �سركـة  بت�سفية  يقـوم  اأنه  الرواحي  زايد  بن  بن حممد  �سامل  يعلن 
 ،  6092209 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
وللم�سفــــي وحده حق متثيـل ال�سركة فـــي الت�سفيـة اأمـام الغـــيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 420 ر.ب : 418  
هاتـف رقــم : 92007023

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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خالد بن �سعيد بن يحيـى االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الدرة للتجارة
الدرة  �سموخ  �سركـــــــة  بت�سفية  يقــــــوم  اأنه  االإ�سماعيلي  يحيـى  بن  �سعيد  بن  خالد  يعلن 
، وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقـم 1085913  ال�سـجــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة 
، وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي  اأمام الغـــري  حق متثيــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفيـــــة 

كافـة االأمــــور التـــــي تتعلــــق باأعمـــال ال�سركـــة علـــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 198 ر.ب : 400  
هاتـف رقــم : 92888427

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مالك بن �سعيد بن م�سعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة االإخوة الوطنية لالأعمال - ت�سامنية
يعلن مالك بن �سعيد بن م�سعود الهنائي اأنه يقــــــوم بت�سفية �سركـــة موؤ�س�سة االإخوة الوطنية 
لالأعمال - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1289105 ، وفقــــا 
التفــــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/4/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــــل ال�سركة فـــي الت�سفيـــــة 
باأعمـــال  تتعلــــق  التـــــي  االأمــــور  كافـة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــــــع مراجعة   ، الغـــري  اأمام 

ال�سركـــة علـــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة 
هاتـف رقــم : 95490558

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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نا�سر بن �سعيد بن نا�سر الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اخلط ال�سحي للخدمات والتجهيزات الطبية �ص.م.م

ال�سحي  اخلط  �سركـــــــة  بت�سفية  يقــــــوم  اأنه  الهدابي  نا�سر  بن  �سعيد  بن  نا�سر  يعلن 
للخدمات والتجهيزات الطبية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 
وعلـــى   ، الغـــري  اأمام  الت�سفيـــــة  فـــي  ال�سركـــــة  متثيــــل  حق  وحده  وللم�سفـي   ،  1328158
اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمــــور التـــــي تتعلــــق باأعمـــال ال�سركـــة علـــى العنوان 

االآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1514 ر.ب : 111  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 املوارد الوطنية �ص.م.م

يعلن نا�سر بن �سعيــد بن نا�ســر الهدابــي اأنه يقـــوم بت�سفيــة �سركة املوارد الوطنية �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم 1599038 ،  وللم�سفـي وحده حق متثيــــل 
، وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمــــور  الغـــري  اأمام  فـــي الت�سفيــة  ال�سركـة 

التـــــي تتعلــــق باأعمـــال ال�سركـــة علـــى العنوان االآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1514 ر.ب : 111  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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نا�سر بن �سعيد بن خلفان ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الباطنة املتحدة - ت�سامنية 
يعلـن نا�ســر بن �سعيـــد بن خلفـــان ال�سعدي اأنــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركــــة اأطيـــاف الباطنــــة 
وفقــــا   ،  1143460 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - املتحدة 
التفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــري ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة 
هاتـف رقــم : 94008030

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عبداللـه بن �سالح بن ح�سن ال�سيباين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ال�سيباين و�سريكه - تو�سية
يعلـن عبداللـه بن �سالح بن ح�سن ال�سيباين  اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة عبداللـه ال�سيباين 
وفقــــا   ،  1149479 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - و�سريكه 
التفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة 
هاتـف رقــم : 99418085

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهداف املتاألقة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة االأهداف املتاألقة للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1131145 ، وللم�سفي 

وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 95555563
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ال�سافعي اللوج�ستية �ص.م.م
اللوج�ستية  ال�سافعي  �سركـة  بت�سفيــة  يقـوم  اأنــه  ال�سافعي  عبيد  بن  علي  بن  را�سد  يعلـن 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1206382 ، وللم�سفي وحده حق 

كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 95555563
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة �سحار للخدمات الهند�سية - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة نه�سة �سحار للخدمات 

 ،  1002293 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - الهند�سية 

وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 95555563

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ال�سافعي الع�سرية للتجارة �ص.م.م

يعلـن را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة ال�سافعي الع�سرية للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1206466 ، وللم�سفي وحده حق 

كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

االأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتـي :

هاتـف رقــم : 95555563

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صروق �صحار �لذهبية �ش.م.م

اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة �سروق �سحار الذهبية  يعلـن را�سد بن علي بن عبيد ال�سافعي 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1144455 ، وللم�سفي وحده حق 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 95555563

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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�صفــي

يعقوب بن خمي�ش بن عبد�للـه �لبلو�صي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة 
عبد�للـه بن عبد�لرحمن بن عبد�للـه بن عي�صى �لبلو�صي و�صريكه للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

بن  عبداللـه  �سركـة  بت�سفيــة  يقـوم  اأنــه  البلو�سي  عبداللـه  بن  خمي�ش  بن  يعقوب  يعلـن 
عبدالرحمن بن عبداللـه بن عي�سى البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة 
ال�سركة  متثيــل  حق  وحده  وللم�سفي   ،  1094710 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لــدى 
فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �صنا�ش - حمافظة �صمال �لباطنة

�ش.ب : 709 ر.ب : 233
هاتـف رقــم : 95434844

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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�صفــي
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�سبري  م�سطفى عبدالر�سا �سلطان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبز الطازج �ش.م.م
يعلـن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة اخلبز الطازج �ش.م.م , 
اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1389386 , وللم�سفي وحده حق متثيــل  وامل�سجلة لــدى 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3340 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99316639

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 مملكة االأحالم �ش.م.م

يعلـن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة مملكة الأحالم �ش.م.م , 
اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1102989 , وللم�سفي وحده حق متثيــل  وامل�سجلة لــدى 
ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3340 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99316639

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 من�سوجات الف�سول �ش.م.م

الف�سول  �سركـة من�سوجات  بت�سفيــة  يقـوم  اأنــه  �سلطان  �سبري م�سطفى عبدالر�سا  يعلـن 
�ش.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1326023 , وللم�سفي وحده حق 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3340 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99316639

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 االأب واالأبناء التجارية �ش.م.م

يعلـن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركـة الأب والأبناء التجارية 
�ش.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم 1313401 , وللم�سفي وحده حق 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميـع  وعلى   , الغـــيـــر  اأمـــام  الت�سفيــــة  فـي  ال�سركة  متثيــل 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3340 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99316639

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 م�سطفى �سلطان خلدمات املعلومات �ش.م.م

يعلـن �سبري م�سطفــى عبدالر�سا �سلطـــان اأنــه يقـوم بت�سفيــة �سركــــة م�سطفـــى �سلطــــان 
 , بالرقـم 1674340  الـتجـاري  ال�سـجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  املعلومات  خلدمات 
وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلى اجلميـع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 3340 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99316639

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن بخيت بن �سعيد قم�سيت املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال الوطنية للتجارة
يعلن �سعيد بن بخيت بن �سعيد قم�سيت املهري اأنه يقـــوم بت�سفية �سركــــة هال الوطنية 
للتجارة , وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم 1236339 , وفقــــا لتفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/3/18م , 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 :
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 92510031
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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�سباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سايل للمجوهرات �ش.م.م
يعلـــن �سباح بن اأحمد الزدجايل اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــــة الأ�سايل للمجوهرات �ش.م.م , 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1076638 , 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�ش - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99331179

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 املزن لالإعمار �ش.م.م

 , �ش.م.م  لالإعمار  املزن  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلـــن 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1129540 , 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�ش - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99331179

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 الزنابق الدولية �ش.م.م

 , �ش.م.م  الدولية  الزنابق  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلـــن 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 1035499 , 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�ش - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99331179

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 االألوان الثالثية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  الثالثية  الألوان  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلـــن 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لـدى اأمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم 8068623 , 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�ش - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99331179

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 �سباح بن اأحمد الزدجايل ودروي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلـــن 
بالرقــم  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـــــة   , �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة  ودروي�ش 
1375709 , 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�ش - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 
هاتـف رقــم : 99331179

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عبداملح�سن بن م�سلم بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفائق املتحدة للتجارة واملقاوالت
يعلـــن عبداملح�سن بن م�سلم بن �سامل العامري اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــــة الفائق املتحدة 
وفقــــا   ,  2187345 بالرقــم  الـتجاري  ال�سـجل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلـــــة   , واملقاولت  للتجارة 
لتفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/6/10م , 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 :
�ش.ب : 296 ر.ب : 215 
هاتـف رقــم : 97296296

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 �صعيد بن �صامل اخلرو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن �صعيد اخلرو�صي واإخوانه للتجارة - ت�صامنية
يعلـن علي بن �سعيد بن �سامل اخلرو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة علي بن �سعيد اخلرو�سي 
واإخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3077985 ، 
، 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 : 
�ص.ب : 147 ر.ب : 325

هاتـف رقــم : 95118468
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن �صليمان بن علي العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خديجة بنت �صالح بن علي العجمي وولدها للتجارة
يعلـن اأحمد بن �سليمان بن علي العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خديجة بنت �سالح بن 
علي العجمي وولدها للتجارة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3128261 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمـام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 373 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 93669233
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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جمال بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل حرمول للتجارة - ت�صامنية 
يعلـن جمال بن عبداللـه بن علي العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تالل حرمول للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3315762 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/8م ، 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 : 

�ص.ب : 41 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 97678789

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

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاهني ال�صحراء الذهبي للتجارة - ت�صامنية 
ال�سحــراء  �ساهني  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العجمي  علي  بن  عبداللـه  بن  جمال  يعلـن 
الذهبي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1119059 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 41 ر.ب : 325

هاتـف رقــم : 97678789
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن را�صد بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد وعبدالـله اأبناء را�صد املعمري - ت�صامنية
يعلـن عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد وعبدالـله 
اأبناء را�سد املعمري - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3011542 ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 227 ر.ب : 325

هاتـف رقــم : 99377573
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خلفان بن را�صد بن علي ال�صبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خلفان بن را�صد ال�صبلي و�صريكه - ت�صامنية

يعلـن خلفان بن را�سد بن علي ال�سبلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خلفان بن را�سد ال�سبلي 
و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3078493 ، 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 : 
�ص.ب : 714 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96766659
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ب�شرى بنت حممد بن علي العجمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه ومن�شور ال�شليماين للتجارة - ت�شامنية
اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة عبداللـه ومن�سور  تعلـن ب�سرى بنت حممد بن علي العجمية 
ال�سليماين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1220314 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املـــوؤرخ 201٨/3/1٨م ، وللم�سفـيــــة وحــدهـــا حـــــق متثيـــــل ال�سركــــة 
فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 2650 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99882258

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�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق ال�شوحمان للتجارة واملقاوالت - تو�شية
تعلـن ب�سرى بنت حممد بن علي العجمية اأنـها تقـــوم بت�سفـية �سركـــة رونـــق ال�سوحمـــان 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1144474 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املـــوؤرخ 201٨/3/27م ، وللم�سفـيــــة وحــدهـــا حـــــق متثيـــــل ال�سركــــة 
فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 2650 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99882258

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�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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دعيج بن خليفة بن احلب�صي ال�صبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإعمار احلارة القدمية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن دعيج بن خليفة بن احلب�سي ال�سبيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإعمار احلارة القدمية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  1113279 ، 
وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/6/21م ، وللم�سفـــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركـــــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية ال�صويق - حمافـظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 212 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 95446331

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن �صيف بن عبدالـله النوفلي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اجللمود احلديثة �ص.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �سيف بن عبدالـله النوفلي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريـــع اجللمـــود 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1839934 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية امل�صنعة - حمافـظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 213 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 99199133

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نايف بن حمد بن �سليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الر�ستاق احلديثة للتجارة - تو�سية
يعلـن نايف بن حمد بن �سليمان الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قوافل الر�ستاق احلديثة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1074904 ، 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 : 
�ص.ب : 442 ر.ب : 315

هاتـف رقــم : 96411588
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�سليمان بن �سغري بن نخرية املبيح�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سهباء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سليمان بن �سغـري بن نخرية املبيح�ســـي اأنــه يقـــوم بت�سفـــية �سركـــة روابـــي ال�سهبــــاء 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1795201 ، 
وللم�سفـي وحده حــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 907 ر.ب : 320

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حمد بن علي بن ال�صني النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب البحرية للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـن حمد بن علي بن ال�سني النعماين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوب البحرية للتجارة 
الـتجـــاري بالرقــــم 1150127 ، وفقا  اأمانـة ال�سجـــل  ، وامل�سجلــة لدى  واملقاولت - تو�سية 
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 : 
والية امل�صنعة - حمافـظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 260 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 92231475

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مياء بنت زاهر بن �صامل الكيومية 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرحاب الوا�صعة للتجارة - تو�صية

تعلـن مياء بنت زاهر بن �سامل الكيومية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركة الرحاب الوا�سعة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1576291 ، وللم�سفـيــــة وحــدهـــا 
فـي  امل�سفـية  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركــــة  حـــــق متثيـــــل 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95563643

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�صفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صليمان بن حارث بن �صويد الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة تون�ص املميزة �ص.م.م
يعلــن �سليمــان بن حــارث بن �سويــد الذهلــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة درة تونــ�ش املميـزة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1137053 ، 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 : 
�ص.ب : 80 ر.ب : 329

هاتـف رقــم : 91377742
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صالح بن نا�صر بن حميد العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة امل�صفاة للتجارة - تو�صية

يعلـن �سالح بن نا�سر بن حميد العربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زهرة امل�سفاة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1524070 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/11م ، 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 الر�صتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 120 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 92300747
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خليفة بن اأحمد بن ح�سن املجيني 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو دعيج املجيني و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املجيني  دعيــج  اأبو  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  املجيني  ح�سن  بن  اأحمد  بن  خليفة  يعلـن 
و�سريكـه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1009323 , وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 201٨/4/22م , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيـــل 
ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة امل�سنعة - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 260 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99440911

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عادل بن زايد بن �سبيت اليحيائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي الرمي�ص للتجارة - تو�سية

يعلـن عادل بن زايد بن �سبيت اليحيائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأما�سي الرمي�س للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 124٨736 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/5/15م , 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 : 

حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 547 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99191192
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبداللـه بن �صامل بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهاء الغ�صب للتجارة - ت�صامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن علي املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بهاء الغ�سب للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1025235 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/30م ، 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 الر�صتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم : 92101410

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ماجد بن �صيف بن زاهر العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزيج لفعاليات املعار�ص والت�صويق �ص.م.م

يعلـن ماجد بن �سيف بن زاهر العربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مزيج لفعاليات املعار�ش 
والت�سويق �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1023704 ، 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 : 
�ص.ب : 1243 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99473266

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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هالل بن حمد بن �صيف الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطيف للخدمات الكهربائية وامليكانيكية �ص.م.م

يعلـن هــالل بــن حمـــد بن �سيــف الدرمكـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الطيـــف للخدمـــات 
الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1112613 ، 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/6/18م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب : 224 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 93837699
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن طالب بن حممد الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن طالب الهنائي و�صركاه للتجارة - تو�صية

يعلـن علي بن طالب بن حممد الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة علي بن طالب الهنائي 
و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1222740 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/24م ، 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 : 
والية الر�صتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ص.ب : 60 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 96900083

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن �صامل بن اأحمد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط للخدمات التعليمية والتدريبية �ص.م.م
يعلـــن اأحمــد بن �سالــم بن اأحمــد ال�سنفــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سقـــط للخدمــــات 
التعليمية والتدريبية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1749196 ، 
وفقا لتفاق ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/6/11م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99336665

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

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلط االأبي�ص للمقاوالت والنقل �ص.م.م
يعلـن اأحمد بن �سامل بن اأحمد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اخلط الأبي�ش للمقاولت 
، وفقا لتفاق  الـتجـاري بالرقـم 1081331  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  والنقل �ش.م.م 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/6/11م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99336665

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدولية للخدمات البيئية �ص.م.م

يعلـن اأحمد بن �سامل بن اأحمــد ال�سنفــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــــة الدوليـــة للخدمـــات 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1102399 ، وفقا لتفاق  البيئية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/6/11م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99336665

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صعيد بن اأحمد بن �صعيد احل�صري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املركز العربي للدرا�صات االقت�صادية واالإدارية 

يعلـن �سعيد بن اأحمد بن �سعيد احل�سري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة املركز العربي للدرا�سات 
القت�سادية والإدارية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2142627 ، 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 : 
�ص.ب : 270 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99499110
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صيف بن حمد بن علي اخلنب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعود وطارق للم�صاريع �ص.م.م
يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سعود وطارق للم�ساريع 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1678418 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/23م ، 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 : 

احليل ال�صمالية - واليـة ال�صيب 
�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 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمد بن حمود بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال �صحم احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حمد بن حمود بن حممد املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سمال �سحم احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1082348، 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 : 
�ص.ب : 570 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 95500678
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خليفة بن حممد بن �صامل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خليفة بن حممد بن �صامل البادي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن خليفة بن حممد بن �سامل البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خليفة بن حممد بن �سامل 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري  ، وامل�سجلـة لدى  البادي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 
بالرقـم 1102274 ، 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 علـى العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 99221519

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
منري بن �صامي بن علي البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة منري بن �صامي بن علي البلو�صي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـن منري بن �سامي بن علي البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منري بن �سامي بن علي 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاولت  للتجارة  وولده  البلو�سي 
بالرقـم 1114075 ، 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
�ص.ب : 35 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 95221122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صعيد بن علي بن �صعيد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروابي اخل�صر لالإنتاج الزراعي واحليواين �ص.م.م
يعلـن �سعيد بن علي بن �سعيد النوفلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الروابي اخل�سر لالإنتاج 
 ، الـتجـاري بالرقـم 8055831  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  الزراعي واحليواين �ش.م.م 
، 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 : 
�ص.ب : 646 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96766697
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفي خلدمات الو�صاطة التجارية والعقارية �ص.م.م

يعلـن �سعيد بن علي بن �سعيد النوفلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الفي خلدمات الو�ساطة 
 ، بالرقـم 3241734  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  التجارية والعقارية �ش.م.م 
، 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 : 
�ص.ب : 646 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99449333
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صلطان بن �صهيل بن علي الكيومي 
و�صهيل بن �صلطان بن �صهيل الكيومي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ترانيم البداية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأنـهما  الكيومي  �سهيل  بن  �سلطان  بن  و�سهيل  الكيومي  علي  بن  �سهيل  بن  �سلطان  يعلـن 
لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاولت  للتجارة  البداية  ترانيم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـومان 
ال�سركـة  متثيل  حق  وحدهما  وللم�سفـيني   ،1109619 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـيني فـي كافة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة ال�صويق - حمافـظــة �صمال الباطنة

�ص.ب : 12 ر.ب : 316
هاتـف رقــم : 95627277

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

امل�صفــيانعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن �صالح بن عبدالـله النوفلي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صار الباطنة احلديث للتجارة واخلدمات - ت�صامنية

الباطنة  م�سار  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  النوفلي  عبدالـله  بن  �سالح  بن  عبداللـه  يعلـن 
احلديث للتجارة واخلدمات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1052990 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95768788

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإبراهيم اأ�صمر الدين قمر الدين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تعمري الذهبية للمقاوالت �ص.م.م
يعلـن اإبراهيم اأ�سمر الدين قمر الدين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تعمري الذهبية للمقاولت 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1247434، 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 : 
�ص.ب : 324 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 95666060
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مازن بن �صيف بن حممد الزيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزيدي الدولية �ص.م.م

يعلـن مازن بن �سيف بن حممد الزيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الزيدي الدولية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1059716 ، وللم�سفـي وحـــده حــق متثيـــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 201 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 95525254
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن علي بن مو�صى البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار احللوى العمانية - ت�صامنية
يعلـن حممد بن علي بن مو�سى البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دار احللوى العمانية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1051546  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 : 
�ص.ب : 522  ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99457272
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االندماج املتحدة �ص.م.م
يعلـن حممد بن علي بن مو�سى البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الندماج املتحدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1059570 ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 522 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99457272
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو �ضهيل العجمي و�ضريكته للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو �سهيل العجمي 

و�سريكته للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  3152359 ، 

وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 811 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 71141100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

علي بن خمي�ص بن �ضامل اخلنب�ضي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع خط التميز �ص.م.م

التميز  خط  م�ساريع  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـه  اخلنب�سي  �سامل  بن  خمي�س  بن  علي  يعلن 

اأعمــال  ، عـــن انتهـــاء  الـتجـاري بالرقـــم 1718584  اأمانــة ال�سجــل  ، وامل�سجلة لدى  �س.م.م 

الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات 

امل�ضفــيالتجارية رقم 74/4 .
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الوليد بن �سعيد بن علي املالكي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن الرائعة للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الرائعة  املزن  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـه  املالكي  بن علي  �سعيد  بن  الوليد  يعلـن 

تو�سية ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1141215 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .

م�سعود بن حميد بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأحداق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن م�سعــــود بن حميـــد بن حمــد العبــري ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركــــة الأحـــداق للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1024590 ، عـــن 

من   )27( املــادة  لأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيـــان  وزوال  الت�سفية  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�سفــيقانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .

�سلطان بن �سيف بن منني احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلري�ش للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سيف بن منني احلب�سي  ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركة ربوع اخلري�س للمقاولت 

�س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1250649 ، عـــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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