
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1258(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

باإجـازة التفاقية النفطيـة املوقعـة بني حكومـة  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــم 2018/21 
�سلطنـة عمان و�سركـة برتولـب �ش.م.ل للمنطقـة 

رقــــم )57( .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

             وزارة الإ�سكـــــان
�ســـادر فـــي 2018/8/27 بتعديــــل بعــــ�ش اأحكــــام  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2018/62 
لئحــة متليـــك الأرا�ســــي احلكوميـــة التجاريــــة 
وال�سكنيــــــة التجاريـــــة وال�سناعيــــــة والأرا�ســــي 
للوقــــــود  كمحطـــــات  ل�ستعمالهــــــا  املخ�س�ســـــة 

باملزايــدة العلنيـة .
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

                                             وزارة الأوقـاف وال�سـوؤون الدينيـة
ملخــ�ش النظام الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة مو�سى عبدالرحمن ح�سن الوقفـية .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة 
وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأونور العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوغان للهند�سة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نيفي بلو �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اخلليج املتطورة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينيداد دريلينج انرتنا�سيونال �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتجر العماين �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بدر الكمال �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هرمز العاملية الرائدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هات�ش �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كون�سيليوم للهند�سة والتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املحاربي املتحدة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سنا�ش احلدري للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق للم�ساريع الهند�سية والتجارية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرا�سي الوطنية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البقاء العاملية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيدة اخلليج للم�ساريع والطاقة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي الف�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإباء الوطنية �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط الرائدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت القرن للتجارة - تو�سية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيدي ال�ساخمة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأباريق حي عا�سم للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليم بن علي بن حممـد الزرعـي و�سركــاه 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد الهند�سية للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الريف للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداد وباعمر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سالمة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور لل�سناعات الغذائية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب الدري املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤذن للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يحيى و�سعود البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سافـي لالأ�سماك - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيابي للتعمري �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الدقم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز اخلري الوطنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل �سامل نا�سر املعمري و�سركاه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزروعي والكعبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار املتكاملة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممـد بن اإبراهيـم الكـوي واأولده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلبلني احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الباطنة الف�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويقي للتجارة واملقاولت �ش.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن حممد بن �سالح الفار�سـي و�سريكتــه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالقادر بن عبداللـه بن عبدالرحيم البلوكي 
و�سريكه - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الغزيل للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة املحيطات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سامل بن حممد املعمري و�سريكه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج ال�سواهني للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالة املتحدة للتجارة وال�سحن �ش.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقيــة للطاقــة احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الوطن �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اأنوار �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل اجلديدة للم�ساريع والتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل اجل�سة للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة للخدمات العقارية �ش.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريز للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برواز لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر وعبداللـه الربيعي للتجارة - ت�سامنية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامرات الوطنية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفــية ل�سركــة الورقــة الثالثيــــة لالت�ســالت واخلدمـات 

التجارية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الختيار للمفرو�ســات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عنوان التميز احلديثة للتجــارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سى اللواتي للتجارة �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القناطر الذهبية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة م�ساريع الغريبي واملعمري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي و�سليمان للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف البلد املتحدة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبهران التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم البحر للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش ال�سوامخ للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالأغذية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة الهالل احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار الدولية لال�ستثمار �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان بن بطي ال�سوافـي و�سريكه للتجارة - 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر املقر�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجيــة اللوج�ستية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�سجد ال�سرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لتجارة اأدوات ومواد البناء والرخام �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع البلد لالأثاث - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عقيق ال�سليف للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد �سافان للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهــرة احلويــــل للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدف جمي�ش للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيجن هوك للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحات الف�سية التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي الفريج للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور الأبي�ش للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ويد اأدمز عمان �ش.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال اخلابورة الذهبية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شبيل الوا�شح ل�شيد وجتارة الأ�شماك �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهرة العربية العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الترب ال�شافـي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو في�شل اخلرو�شي للتجارة واملقاولت - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الليث الأبي�ش الوطنية - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأداء الأف�شل للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحي املري�شي للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فندق الأهرامات الدويل �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب امل�شريب للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبادرة العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكعبي الرائدة للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــة حميــد ورا�شــد اأبنــاء عامــر بــن عبداللـــه 

ال�شبلي للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم ال�شياء للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف امل�شرق العربي �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نداء ال�شرق للتجارة - تو�شية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة املدائن للتجارة - تو�شية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأولد كوفان للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيخ واحل�شري للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن �شهيل ال�شنفري و�شركاه للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن حممد �شامل باعمر للتجارة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامر بن اأحمد �شعيــد املرهــون و�شريكــه 
للتجارة - ت�شامنية .

98
98
98
99
99
99

100
100
100
101
101
101

102
102
102
103
103
103
104

104
104

105

رقم 
ال�صفحة



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/21

باإجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة 

بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان و�سركـة برتولـب �ش.م.ل للمنطقـة رقـم )57(

نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعلى التفاقيــة النفطيــة املوقعــة بيــن حكومــة �سلطنــة عمــان ، و�سركــة برتولــب �ش.م.ل 

للمنطقـة رقــم )57( بتاريــخ 10 مــن ينايــر 2018م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 17 مـن ذي احلجـــة �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق : 28 مـن اأغ�سطــــــ�ش �سنـة 2018م
قابو�ش بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الإ�سكـــــان
قــــرار وزاري

رقــم 2018/62
بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام 

لئحة متليك الأرا�سي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�سناعية 
والأرا�ســـي املخ�س�ســـة ل�ستعمالهــــا كمحطـــات للوقـــود باملزايــــدة العلنيـــة 

ا�ستنادا اإلى نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ، 
واإلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ،

واإلى لئحة متليك الأرا�سي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�سناعية والأرا�سي 
املخ�س�ســــة ل�ستعمالهـــا كمحطـــات للوقـــود باملزايـــدة العلنيـــة ال�ســادرة بالقـــرار الــوزاري 

رقم 2016/124 ،
وبنــاء علــى مــا تقت�سيـه امل�سلحــة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ساف اإلى ع�سوية جلنة املزايدة امل�سكلة مبوجب ن�ص املادة )6( من لئحة متليك الأرا�سي 
التجاريـــة وال�سناعية والأرا�سي املخ�س�ســة ل�ستعمالهــا  التجاريـــة وال�سكنيـــة  احلكومية 

كمحطات للوقود باملزايدة العلنية امل�سار اإليها ، ممثل عن وزارة التجارة وال�سناعة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 16 مـن ذي الحجـة 1439هـ 
املـوافـــــق : 27 مـن اأغ�سطـــــ�ض 2018م 

�سيف بن محمد بن �سيف ال�سبيبي
                                                                          وزيــــر الإ�سكــــــــــــــــان
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص 

النظام الأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شة م��شى عبدالرحمن ح�شن ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 ،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام " موؤ�س�سة مو�سى عبدالرحمن ح�سن الوقفـية "على النحو الآتي :
ا�شم امل�ؤ�ش�شة : مـوؤ�س�سـة مو�سى عبدالرحمن ح�سن الوقفـية .

رقـم الـقــيـــد : 7 .
الأهـــــــــداف :

1 - تنفـيذ �شروط وو�سية الواقف .

ا�ستدامتهـــا  الوقفـية وتطويرها واملحافظة علـــى  املوؤ�س�سة  اأموال  اإدارة وا�ستثمار   -  2
وتكـثري ريعهـــا ويجوز لهـــا فــــي �سبيـــل ذلـــك ال�ستثــمـــار فـــي املجـــالت العقاريـــة 
اأو ال�سناعيـــة اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية 

فـي ا�ستثمار الوقف .

3 - امل�ساهمة بالأعمــال اخلرييــة املختلفـــة ذات املنفعـــة العامـــة للمجتمـــع بالتن�سيـــق 
مع اجلهات املخت�سة .

 4 - تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية للمنكـوبني واملحتاجني فـي حالت احلرائق 
والأعا�سري وغريها من الكـوارث الطبيعية  .

5 - رعاية الأرامل وكـفالة الأيتام وتقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للفقراء واملحتاجني .

6 - تقدمي امل�ساعدات للطالب املحتاجني الدار�سني للتخ�س�سات العلمــية باملراحــل 
الدرا�سية املختلفة داخل ال�سلطنة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة .

املزمنــة  الأمـــرا�ص  �سيما حـــالت  املحتاجني ل  املر�سى  امل�ساعدات لعالج  7 - تقدمي 
وامل�ستع�سية ح�ســب التقاريـر من اجلهة الطبية املخت�سة بعدم اإمكـانية عالجهم 

داخل ال�سلطنة .

8 - الإنفاق فـي كـافة اأوجه الرب واخلري وامل�ساهمة فـي حتقيق التكـافل الجتماعي مبا 
يعود بالنفع على املجتمع فـي اإطار القوانني ال�سارية واملعمول بها فـي ال�سلطنة .
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اإدارة امل�ؤ�ش�شـــــة :

يتكـــون املجلــ�ص مـــن )5( خم�ســـة اأعـ�ســـاء ، وتكـــون مــدة عملــه )5( خمـ�ص �سنوات ميالدية 

من تاريـخ التعيني وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى م�سابهة .

مــ�ارد امل�ؤ�ش�شــة :

- ريــــع الأمـــوال الــتي اأوقـفـها الــواقـــف .

- العائــــــد مــن ا�ستثمـــارات اأمـــوال املوؤ�س�ســة .

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

وزارة التجــارة وال�صناعــة
اإعــــــالن

م�سلحــة  ذي  كــــل  وعــلى   ، املقبولـــة  الرباءات  طلبـات  عن  الفكريــة  امللكيـــة  دائــــرة  تعلـــن 
احلــق فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�ســر وذلك طبقــــا 
للمـــادة )9 - 5 - ج( من قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1

)21(OM/P/2013/000149

)22(20/6/2013

)31(1061210 - PCT/FR2011/053166

)32(23/12/2010  -  22/12/2011

)33(FR – FR

طريقة لتعديل بنية تربة م�سلحة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتعديل بنية تربة م�سلحة حيث ت�ستمل البنية املذكورة )57(

على ح�سوة واجهة اأولى تت�سمن �سطحا خارجيا يحدد الواجهة االأمامية للبنية وعن�سر 

تثبيت واحدا على االأقل مرتبطا بالواجهة االأمامية وميتد فـي منطقة ت�سليح فـي احل�سوة 

تقع خلف ال�سطح االأمامي من البنية وتت�سمن طريقة التعديل خطوات لرتتيب واجهة 

ثانية على طول ال�سطح اخلارجي من الواجهة االأولى وفك عن�سر التثبيت من الواجهة 

االأولى وربط عن�سر التثبيت بالواجهة الثانية .

)71(TERRE ARMEE INTERNATIONALE

)72(FREITAG Nicolas
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)21(OM/P/2008/000143

)22(17/8/2008

)31( 60/783.767 - PCT/ CA2007/000412 

)32(16/3/2006   -  15/3/2007

)33(CA – CA

ماكينة �سب ب�سري لها طول تالم�ض قابل لل�سبط مع بالطة �سب معدنية .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل مباكينة �سب ب�سري مزدوج ل�سب �سريحة معدنيــة . يتم تزويــد )57(
ال�سيور فـي  املاكينة بتجويف �سب يحتوي على منطقة �ســب ثابتة قبلية - حيث توجد 
م�سارات متقاربة ثابتة متالم�سة مع بالطة ال�سب وجزء جماور تال حيث تكون ال�سيور 
املحاذاة  الثابتة وو�سع عدم  املتقاربة  امل�سارات  املحاذاة مع  فيما بني و�سع  لل�سبط  قابلة 
اخلا�ض بها )حيث تكون اأقل تقاربا اأو تباعدا( . عند حتريك االأجزاء القابلة لل�سبط من 
امل�سارات فـي االجتاه للخارج بالن�سبة للم�سارات املتقاربة الثابتة تنف�سل ال�سيور عن بالطة 
ال�سب عند نقاط مختلفة محددة م�سبقا داخل جتويف ال�سب. وعن طريق �سبط اجلزء 
ناتــج ثابت  اأن تعمل ماكينة ال�ســب عــند  التايل من جتويف ال�سب بهذه الكيفية ميكن 
اإلى حد كبري بالن�سبة لنطاق وا�سع من ال�سبائك بينما يتم �سمان اأن يكون لبالطة ال�سب 
دلفنة  الإجراء  م�سبقا مالئم  نطاق محدد  فـي  درجة حرارة  ال�سب  و�سيلة  اخلارجة من 

اإ�سافية للح�سول على منتج لوحي .

)71(NOVELIS INC

)72(GATENBY Kevin Michael
GALLERNEAULT Willard Mark Truman

DESROSIERS Ronald Roger
FITZSIMON John
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)21(OM/P/ 2015/000216

)22(2/9/2015

)31( 13/789525 - 13789538 – PCT/ US2014/019477

)32(7/3/2013  -  7/3/2013  -  28/2/2014

)33(US – US

ا�ستثارة وا�ستخدام اأمناط موجات �سطحية موجهة على اأو�ساط عالية الفقد .)54(

اأو ا�ستقبال الطاقة التي )57( يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن مناذج متنوعة الإر�سال و/ 

يتم نقلها فـي �سورة منط دليلي موجي �سطحي موجه بطول �سطح و�سط تو�سيل عايل 

الفقد من خالل ا�ستثارة م�سبار دليلي موجي متعدد االأطوار .

)71(CPG TECHNOLOGIES LLC

)72(CORUM James F.

CORUM Kenneth L
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)21(OM/P/ 2009/000146

)22(23/8/2009

)31(60/905.171 - PCT/CA2008/000010

)32(3/6/2007 - 1/8/2008 

)33( CA – CA

عملية جتوف هيدروديناميكية ملعاجلة الزيوت الثقيلة .)54(

الزيــوت )57( اإخــ�ساع  على  وت�ستمــل  الثقيلة  الزيوت  ملعاجلة  بعملية  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

الثقيلة لعملية جتوف لتقليل لزوجة الزيت الثقيل . ومن ثم يكون الزيت الثقيل املعالج 

الذي يت�سم بانخفا�ض اللزوجة والثقل النوعي قابال لل�سخ والنقل ممــا ي�ســهل اأي�ســا من 

عملية املعاجلة . وميكن اأي�سا تق�سيم الزيت الثقيل املعالج ب�سدة اأكرث من الزيت الثقيل 

غري املعالج .

)71(FRACTAL SYSTEMS INC

)72(CHORNET Michel

CHORNET Esteban
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)21(OM/P/ 2016/000049

)22(25/2/2016

)31(13/975750 - PCT/CA2014/050751

)32(26/8/2013  -  8/8/2014

)33(US – CA

�سهريج تعومي بغاز .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفري �سهريج تعومي بغاز يت�سمن �سل�سلة من الغرف املجاورة )57(
التي تنقل تيارا دورانيا فيها . يتم ف�سل كل غرفة من حو�ض نفط بدون االأجزاء اخلفيفة 
بوا�سطة حاجز ا�ستقطار . ت�ستمل كل غرفة على و�سيلة ات�سال تناوبية عن طريق مائع 
بني الغرف املجاورة التي ت�سمح باالت�سال عن طريق مائع بني الغرف املتجاورة فـي �سورة 
فتحة ات�سال فـي اجلدار الفا�سل بني الغرف املتجاورة ومخرج الغرفة باالت�سال مع لوح 

مثقب ويتم و�سع املخرج فـي ات�سال عن طريق مائع مع الغرفة النهائية .

)71(EXTERRAN WATER SOLUTIONS ULC

KIRK Todd William

)72(WHITNEY Daniel Clifford

LEE Douglas Walker
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)21(OM/P/ 2008/000218

)22(30/11/2008

)31(11/823.959 - PCT/US2008/008099

)32(29/6/2007  -  26/6/2008
)33(US – US

طريقة وجهاز ل�سحن حديد مختزل ب�سورة مبا�سرة على ال�ساخن من اأوعية نقل )54(
على ال�ساخن اإلى و�سيلة اإذابة اأو و�سيلة جتهيز .

علــى )57( مبا�ســرة  ب�ســورة  مختــزل  حديــد  لتعبئــة  وجهــاز  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
اأو و�سيلة جتهيز .  اإذابة  اإلى و�سيلة   )HTVs( اأوعية نقل �ساخنة ال�ساخن )HDRI( من 
ب�سورة عامة يت�سمن اجلهاز حامل تعبئة يحتوي على جمموعة من الفتحات ال�ستقبال 
االأقل  على  واحد  خرج  منفذ  على   )HTV( كل  يحتوي   .  )HTVs( من  جمموعة  ودعم 
جمموعة  من  لواحدة  دخل  منفذ  فـي  يتداخل  بحيث  املذكور  اخلرج  منفذ  تهيئة  تتم   .
تزويد  يتم   . الهواء  نفاذ  ت�سرب متداخل مينع  بوا�سطة مانع  التعبئة  فتحات من حامل 
جهاز تغذية يعمل على نقل )HDRI( املو�سوع داخل )HTVs( من ال�سطح البيني ملنفذ 
اخلرج/الدخل اإلى و�سيلة اإذابة اأو جتهيز، كفرن كهربي قو�سي ال�سكل )EAF( اأو ما اإلى 
 )HTVs( ذلك. يت�سمن حامل التعبئة كذلك خلية حمل واحدة اأو اأكرث تعمل على وزن
و)HDRI( داخلها بحيث ميكن ا�ستخدام حا�سب اأو وحدة منطقية اأخرى فـي التحكم فـي 

معدل )HDRI( امل�سحون اإلى و�سيلة االإذابة اأو وحدة التجهيز .

)71( Midrex Technologies Inc

)72(MCCLELLAND James M.

WHITTEN Gilbert Y.

MONTAGUE Craig Stephen

VOELKER Brian W.
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)21( OM/P/2016/000209

)22(18/7/2016

)31(61930495 - PCT/US2015/012354

)32(23/1/2014  -  22/1/2015

)33(US – US

تر�سيح طباقي متعدد االأو�ساط .)54(

وفقا جلوانب وجت�سيدات مختلفة يتم توفري نظام وطريقة ملعاجلة تيار تغذية يت�سمن )57(
هيدروكربونات ومواد عالقة و�سائال اأ�سا�سه مائي . قد ت�ستخدم االأنظمة والطرائق فر�سة 
متعددة االأو�ساط طباقية ت�ستمل على طبقة واحدة على االأقل من اأو�ساط مركبة تت�سمن 
خليطا من بوليمر ومادة اأ�سا�سها �سللوز . ووفقا جلوانب معينة فاإن ات�سال تيار التغذية 
مع الفر�سة متعددة االأو�ساط الطباقية يت�سمن اندماج وتر�سيـح تيــار التغذيــة . ووفقـــا 
جلانـب واحـد علــى االأقــل ت�ستمل االأنظمة والطرائق على اأنبوب �سحــب مو�ســوع �سمــن 
الفر�ســة متعـددة االأو�سـاط الطباقيـة الـذي قـد ي�ستعمـل مـن اأجـل غ�سيل عك�سي لطبقات 

االأو�ساط املر�سحة .

)71(Siemens Energy Inc

)72(PATTERSON Matthew R

LORGE Eric A

WIERCINSKI Shane P

FELCH Chad L
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)21(OM/P/2014/000301

)22(25/12/2014

)31(  10 2012 105 790.7 - 10 2013 211 568.7 - PCT/ EP2013/063800

)32(29/6/2012 - 19/6/2013 -1/7/2013  

)33(  DE - DE - EP

كب�سولة جزئية مع معرف موجود فـي املحيط الداخلي لها .)54(

االخرتاع املقدم هو عبارة عن كب�سولة )1( لتح�سري م�سروب من العن�سر االأ�سا�سي )2( )57(

والذي ي�سري اإلى جتويف )3( يتم و�سع املادة اخلام للم�سروب بداخله )4( مت اإحكام غلقه 

من خالل غ�ساء ويتــم تثبيتــه فـــي العن�ســر االأ�سا�ســـي للم�ســـروب )2( هذا الغ�ساء )7( بــه 

معرف ميكننا من تو�سيح خ�سائ�ض الكب�سولة . بخالف ذلك فاإن االخرتاع املقدم يخ�ض 

عملية ت�سنيع الكب�سولة وا�ستخدامها لتح�سري امل�سروب .

)71(K-fee System GmbH.

)72(KRUGER Marc

EMPL Gunter
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)21(OM/P/2015/000179

)22(22/7/2015

)31(61/755130 – PCT/US2014/012523

)32( 22/1/2013- 22/1/2014  

)33(US – US

غالف غذاء �سالح لالأكل مقاوم للرطوبة وطريقة لتطبيقه .)54(

يوجه هذا الك�سف لرتكيبة غالف غذاء �سالح لالأكل مقاوم للرطوبة ت�ستمل على بوليمر )57(

ملدن ومذيب ع�سوي وطريقة لتطبيقه . يكون الغالف املدعى ال�سالح لالأكل ذو لزوجة 

مخف�سة ت�سمح بتطبيق اأكرث كفاءة للغالف على منتج مخبز يقلل ال�سوائب ال�سطحية اأو 

العيوب الن�سيجية على منتج مخبز جممد وي�سمح باأن يظهر منتج املخبز املجمد مظهرا 

طازجا جاهزا لالأكل عند التذويب الذي �سيطيل عمر التخزين ويعزز القيمة التجارية 

ملنتج املخبز .

)71(Dawn Food Products Inc

)72(GONZALEZ JUAREZ Juan Gabriel

JONES Miles Elton

TORRES SAN JUAN Julio Alberto

KUTNER Jane Louise

ALANIS VILLARREAL Rolando
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 - 10
)21(OM/P/2015/000211

)22(23/8/2015

)31(13163565.8 - PCT/EP2014/054474

)32(12/4/2013 - 7/03/2014 

)33( EP – EP

طريقة لتحديد حالة بطانة مقاومة حلريق لوعاء معدين لفلز من�سهر ب�سكل محدد .)54(

يتعلق االخرتاع بطريقة لتحديد حالة بطانة مقاومة حلريق لوعاء )10( يحتوي على )57(

فلز من�سهر حتديدا . وفـــي العمليــة يتــم قيــا�ض اأو التحقــق مــن بيانات ال�سيانة بيانات 

االإنتاج و�سمكيات اجلدار على االأقل فـي مواقع ذات اأعلى درجة من التاآكل بجانب متغريات 

العملية االإ�سافية لوعاء )10( بعد اأن مت ا�ستخدام الوعاء )10( . ويتم بعد ذلك جتميع 

اإنتاج منوذج ح�ساب من بع�ض على  . ويتم  بيانات  املذكورة وتخزينها فـي هيكل  البيانات 

املتغيــرات  اأو  البيانـــات  تقييــم  ويتم  املتغريات  اأو  منها  املتحقق  اأو  املقا�سة  البيانات  االأقل 

املذكورة بوا�سطة منوذج احل�ساب با�ستخـــدام احل�سابــات والتحليالت التالية . اأي�سا ميكن 

تنفيذ عمليات التحقق ذات ال�سلة اأو املدجمة والتحليالت التالية على اأ�سا�سها يتم حتقيق 

عمليات الو�سول بال�سيء اإلى امل�ستوى االأمثل التي تتعلق بكل من تبطني الوعاء باالإ�سافة 

اإلى العملية الكاملة للفلز املن�سهر فـي الوعاء .

)71(REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

)72(LAMMER Gregor

JANDL Christoph

ZETTL Karl-Michael
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)21(OM/P/2007/000090

)22(30/6/2007

)31(60/641129 - 60/708679 – PCT/ US2005/047375

)32(30/12/2004  -  16/8/2005  -  28/12/2005

)33( US - US - US

)54() 1  5(5 عملية لتح�سري 2 - ميثيل - 1 - )2 - ميثيل بروبيل( - H - 1 اإمييدازو 4  

 )c- نافثرييدين - 4 - اأمني(

ميثيل )57(  -  2(- ميثيل-1   -  2 املركب  لتح�سري  متنوعة  عمليات  يوفر  احلايل  االخرتاع 

c( ) 1  - نافثرييدين - 4 - اأمني( . بروبيل( - H -1 اإمييدازو  4 5  ) 5 

)71(Meda AB

)72(Ach David

Dubois Fabrice

Martin Hugues

Toussaint Clement
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)21(OM/P/2010/000220

)22(12/5/2010

)31( 61/060’049 - PCT/ GB2009/050272

)32(   6/9/2008  -  24/3/2009

)33(  US - GB

و�سلة اأنبوب مرن .)54(

اآخر )57( مرن  باأنبوب   )101( مرن  اأنبوب  لتثبيت  وجهاز  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

)102( فـي �سكل ت�سميم من طرف اإلى اآخر. ي�سمل اجلهاز عن�سرا اأنبوبيا ممتدا )30( 

ي�ستمل على طرفني اأول وثان )33’34( و�سطح خارجي ي�ستمل على منطقة مركزية بارزة 

)35( . ميتد جمرى تهوية واحد على االأقل )55( جزئيا على االأقل عرب املنطقة املركزية 

البارزة)35( .

)71(PRIME FLEXIBLE PRODUCTS’ INC

)72(HEATON Andrew James

HEGLER Matthew Allen
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(1258) 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

102156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âcQÉe ÈjÉg

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q  84 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

107946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 áãjó◊G IQÉéà∏d ¢Sƒæ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ( øØ°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U) ájôëH äÉeóN

 Ω.Ω.¢T á«dhódG QÉjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

130 : Ü.Q 927 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤eh ºYÉ£e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ï«∏µŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 86 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111950 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 äGQÉªãà°SÓd äGôeÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 661 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dGh áXƒÑdG äÓëe

 IQÉéà∏d ≥«°†ŸG ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d õjRôL ∫Ó°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG

 IQÉéà∏d ôªYÉH Qƒ¡°ûŸG Ú°ùM ¬`∏dGóÑY øH º°TÉg á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤eh ºYÉ£e

 áaÉ«°†∏d »à«°ùeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . QhòÑ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ôgOõŸG ⁄É©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«fó©e √É«e

 Ú≤«dG ∫ÉÑL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2902 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG ÖW

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 378 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¢ù«› ≥FGóM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh »gÉ≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«Hô¨dG êGƒeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üJh OGÒà°SG

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ôeÉ©dG π«÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

119307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T ∫hC’G ÒÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG

 IQÉéà∏d ¢VQC’G ájGQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£Y , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IóëàŸG è«∏ÿG OhQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG π«°üØJ

 IQÉéà∏d á«æWƒdG πÑ≤à°ùŸG ¿ƒæa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG π≤fh …ÈdG π≤ædG

 IQÉéà∏d ‹Gõ¨dG »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ÜÉ°ûNC’G äÉéàæe

 Ω.Ω.¢T AÉæÑdG OGƒŸ á«ŸÉ©dG áµ∏ªŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »YhQõŸG óªMCG ⁄É°S ó°TGQ ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S, áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d Iôbƒ°U ¢SCGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ≈£°SƒdG á¶aÉëe , »Ñµ∏dG , QRÉ÷G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
          

119815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG §°SGƒdG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ¿ÉÑ∏dG âjR ™«æ°üJ

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d á«∏°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1236 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d á«∏°UC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1236 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉ°ThôØŸGh ôFÉà°ùdGh §°ùÑdGh OÉé°ùdG ∞«¶æJ

 IQÉéà∏d ô°TƒH IQƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

  á«ÑgòdG á≤°SÉæàŸG •ƒ«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 á«ÑgòdG á≤°SÉæàŸG •ƒ«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëe , AÉcôH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæØdG ≥≤°ûdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG êÉàfEG

 áÄ«ÑdG äÉeóNh ™jQÉ°ûª∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q 162 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ , ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J

 IQÉéà∏d »``aÉ°üdG ó«¨dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. (≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

  IQÉéà∏d QÉë°U RƒeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdG ™«Hh É¡JÉeõ∏à°ùeh ∞JGƒ¡dG ™«H

 IóFGôdG äGôeÉ©dG ÜÉ°†g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120348 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh ¢ùHÓŸGh ájòMC’G IQÉŒh É¡YGƒfCÉH äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G IQÉŒ

. π«ªéàdG
 

 IQÉéà∏d á«Ñjô¨dG »∏Y ó«©°S âæH áHhôY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG IQÉŒh ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J

 IQÉéà∏d á«Ñjô¨dG »∏Y ó«©°S âæH áHhôY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
        2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«ÑgòdG áÑ°ûÿG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¿BGô≤dG ß«Ø– ¢SQGóe

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QƒædG ¢SGÈf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat1258.indd   19 8/29/18   10:09 AM

-50-



(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . äGQÉ£ŸÉH ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ä’É°U π«¨°ûJh IQGOEG

 π«¨°ûàdG äÉeóÿ ±ÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 285 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 . äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG , äÉÑcôŸG π«°ùZ äÉ£ëe

 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ù∏d ¿Gƒ¡H Oƒ©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3168 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J äÉeóN , »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 
 IóFGôdG ÉjGôŸG ¬Lh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ójóë∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d π«à°S hQƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1258) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 
 §≤°ùe ¿É«°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 643 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat1258.indd   22 8/29/18   10:09 AM

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأونور العاملية �ش.م.م
يعلـن املكتــب الإقليمـــي - حما�سبــــون قانونيـــــون - اأنـه يقـوم بت�سفـيــــة �سركـة اأونور العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1195418 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي
�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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوغان للهند�سة �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمــي - حما�سبـــون قانونيـــون - اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـة دوغان للهند�سة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1085022 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي
�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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نيفي بلو �ش.م.م
اأنـه يقـــــوم بت�سفـيـة �سركــــة نيفــي بلــــو �ش.م.م ،  يعلـن مكتب النخبـــة لتدقيق احل�سابــــات 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1085968 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/7/3م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

الغربة ال�سمالية - مقابل جمموعة اخلليلي
�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 24499858-99449983  فاك�ش رقم : 24121336 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اخلليج املتطورة �ش.م.م
يعلـــن مكتـــب الكــــون - حما�سبــــون قانونيـــون - اأنـه يقــــــوم بت�سفـيـة �سركـــة �سقور اخلليج 
املتطورة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1286508 ، وفقـــا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املـــوؤرخ 2018/3/21م  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99228511  فاك�ش رقم : 24454345 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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مكتب الربواين والتميمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينيداد دريلينج انرتنا�سيونال �ش.م.م
بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنـه  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  والتميمي  الربواين  مكتب  يعلـــن 
�سركـــة ترينيداد دريلينج انرتنا�سيونال �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري 
بالرقـــم 1304609 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/5/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
الغربة اجلنوبية - حمافظة م�سقط - بناية الأ�سالة - بناية رقم : 223 

 جممع رقم : 237 - مكتب رقم : 409 - �سارع رقم :3701 
�ش.ب : 109 ر.ب : 136

هاتـف رقــم : 24218554 فاك�ش رقم : 24218553 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

مكتب �سامل الوهيبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتجر العماين �ش.م.م
�سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الوهيبي  �سامل  يعلـن مكتب 
املتجر العماين �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1250795 ، وفقـــا 
لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/7/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 19 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 22371972 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بدر الكمال �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع بدر الكمال  يعلـن مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1543113 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/30م  املـــوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
العذيبة ال�سمالية - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 785 ر.ب : 130
هاتـف رقم : 24495239 - 99229700  فاك�ش رقم : 24495238 

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

يعلـن مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة هرمز العاملية الرائدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1293787 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/8/15م  املـــوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
العذيبة ال�سمالية - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 785 ر.ب : 130
هاتـف رقم : 24495239 - 99229700  فاك�ش رقم : 24495238 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هات�ش �ش.م.م
اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـــــة هات�ش  يعلـن مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمـــال و�سركاوؤهـــم 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1098687 ، وفقـــا لتفاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/7/9م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافظة م�سقط - روي - املنطقة التجارية 
بناية مركز م�سقط الدويل - طابق امليزانني - �سارع بيت الفلج

�ش.ب : 686 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24814466  فاك�ش رقم : 24812256 

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

مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كون�سيليوم للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـــــة كون�سيليوم للهند�سة 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتـجـاري بالرقـــم 1157672 ، وفقـــا لتفاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�سقط - �سكة رقم : 4327 

 مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم : 310 
�ش.ب : 575 ر.ب : 130

تليفاك�ش رقــم : 24991899  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مبارك بن �صالح بن حمد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املحاربي املتحدة �ش.م.م 
يعلن مبارك بن �سالح بن حمد املحاربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة م�ساريع املحاربي املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1792679 ، وفقـا التفـاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ال�صيب - حمافظة م�صقط 
هاتـف رقــم : 92971768

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن عبداللـه بن �صيف احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الن�صنا�ش احلدري للتجارة - ت�صامنية 
يعلن اأحـمد بـن عبداللـــه بــن �سيــف احلارثــي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة الن�سنـــا�ش احلــدري 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1070638 ،   وللم�سفـي 
وحــده حــق متثـيل ال�سركــة فـي الت�سفـيـة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 95052069

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عامر بن عو�ش بن �صامل الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرق للم�صاريع الهند�صية والتجارية �ش.م.م 
يعلن عامر بن عو�ش بن �سامل الروا�ش اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة ال�سرق للم�ساريع الهند�سية 
والتجارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1597027 ، وفقـــا التفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/7/2م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

هاتـف رقــم : 99119499
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ح�صن بن بخيت بن �صامل ك�صوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرا�صي الوطنية للتجارة - تو�صية
يعلن ح�سن بن بخيت بن �سامل ك�سوب اأنـه يقوم بت�سفية �سركـة املرا�سي الوطنية للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2160994 ، وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99294734
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبدالباري بن هزاع بن طــه
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البقاء العاملية للتجارة - تو�صية 

يعلن عبدالباري بـن هزاع بـن طـــه اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة البقـــاء العامليــة للتجــارة - 
تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1289172 ، وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/8/9م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 90667788
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيدة اخلليج للم�صاريع والطاقة �ش.م.م 

تعلن حبيبة بنت علي بن حمود احلارثية اأنـها تقوم بت�سفيــة �سركـة فيدة اخلليج للم�ساريع 
والطاقة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1098042 ، وفقـــا التفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/6/30م ، وللم�سفــــية وحــدها حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99819979

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

بدر بن حممد بن جمعة الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأيادي الف�صية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة االأيــادي الف�سيــة  بــدر بــن حممــد بــن جمعــة الزدجالــي  يعلن 
  ، للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1796275 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 224 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99228832
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن عبداللـه بن مبارك العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإباء الوطنية �ش.م.م 
يعلن علي بن عبداللـه بن مبارك العامري اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـة االإباء الوطنية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1770390 ،  وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99332311

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

-62-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

�صمرية بنت را�صد بن خمي�ش البو�صعيدية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة م�صقط الرائدة �ش.م.م 
اأنـها تقوم بت�سفيــة �سركـة منارة م�سقط  تعلن �سمرية بنت را�سد بن خمي�ش البو�سعيدية 
الرائدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1180930 ، وفقـــا التفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفــــية وحــدها حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 96229327
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

فاطمة بنت �صامل اجلهورية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت القرن للتجارة - تو�صية 
تعلن فاطمة بنت �سامل اجلهورية اأنـها تقوم بت�سفية �سركـة بيت القرن للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1029298 ، وللم�سفــــية وحــدها حـــق متثيـل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 12 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 96666700 - 98581178
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

را�صد بن عبداللـه بن حممد احلامتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأيدي ال�صاخمة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن را�سد بن عبداللـه بن حممــد احلامتي اأنـه يقــوم بت�سفيــة �سركـة االأيــدي ال�ساخمــة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1279506 ، 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/8/2م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 413 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 93234848

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ه�صام بن �صعيد بن ها�صل ال�صيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأباريق حي عا�صم للتجارة - ت�صامنية
يعلن ه�سام بن �سعيد بن ها�سل ال�سيابي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة اأباريق حي عا�سم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1210501 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/3م ، وللم�سفــي وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة 
�ش.ب : 431 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99507777
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صليم بن علي بن حممد الزرعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صليم بن علي بن حممد الزرعي و�صركاه للتجارة - تو�صية

يعلن �سليم بن علي بن حممد الزرعي اأنه يقوم بت�سفية �سركـة �سليم بن علي بن حممد 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  الزرعــي و�سركــاه للتجــارة - تو�سيـة 
6031684 ، وللم�سفــي وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99477732

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عماد بن عبود بن �صامل جداد
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العماد الهند�صية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عمـاد بن عبود بن �سامل جداد اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة العمـــاد الهند�سيـــة للتجــارة 
واملقــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1078087 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/3/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 92440033
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن م�صلم بن عي�صى املع�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج الريف للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلن اأحمد بن م�سلم بن عي�سى املع�سنــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـة مــروج الريــف للتجــارة 
 ،  2189747 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيــــة   - واملقــاوالت 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 225 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99496088

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علوي بن �صامل بن عبداللـه باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلداد وباعمر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن علوي بن �سامل بن عبداللـه باعمر اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة احلـداد وباعمر للتجارة 
اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـم 2174960 ،  واملقــــاوالت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـــدى 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99482811
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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يون�ش بن خلفان بن �صامل املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار ال�صالمة �ش.م.م
يعلن يون�ش بن خلفان بن �سامل املحروقي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة دار ال�سالمة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1138110 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــي   ، 2018/2/20م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 7 ر.ب : 618

هاتـف رقــم : 99511809
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

يعقوب بن �صامل بن حمدان التميمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النور لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن �سالــم بــن حمـــدان التميمــي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة النـــور لل�سناعـــات 
الغذائية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1142042 ، وللم�سفــي 
وحده حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتـف رقـم : 99325696 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن يحيى بن مهنا الغافري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكوكب الدري املتحدة - تو�صية
يعلن حممد بن يحيى بن مهنا الغافري اأنه يقوم بت�سفية �سركـة الكوكب الدري املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1124966 ، وللم�سفــي وحده حق 
متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ش.ب : 73 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99516464

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن حممد ال�صام�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوؤذن للتجارة - ت�صامنية
املوؤذن للتجارة -  اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة  يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد ال�سام�سي 
، وللم�سفــي وحده  بالرقم 8000123  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلــة لدى  ت�سامنيــة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  حق متثيـل ال�سركة فــي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1604 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 92753236

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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يحيى بن �صالح بن عبداللـه البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة يحيى و�صعود البو�صعيدي للتجارة - ت�صامنية
و�سعود  يحيى  �سركـة  بت�سفيــة  يقوم  اأنه  البو�سعيدي  عبداللـه  بن  �سالح  بن  يحيى  يعلن 
البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1414887 ، 
وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 227 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99441225
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن اإبراهيم بن �صامل العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صافـي لالأ�صماك - ت�صامنية
يعلن حممد بن اإبراهيم بن �سامل العجمي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة ال�سافـي لالأ�سماك - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1530992 ،  وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/7/10م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 89 ر.ب : 320
هاتـف رقــم : 99285271

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عدي بن �صام�ش بن عبداللـه الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صيابي للتعمري �ش.م.م
يعلن عدي بــن �سامــ�ش بــن عبداللـــه الذهلــي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـة ال�سيابــي للتعميــر 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1068292 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/7/30م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 48 ر.ب : 323
هاتـف رقــم : 99321532

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

طائع بن �صامل بن رغيم�ش اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صماء الدقم للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن طائع بن �سامل بن رغيم�ش اجلنيبي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـة �سماء الدقم للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1029369 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/7/18م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفـيــة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 99278884
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خمي�ش بن �صليمان بن هليل ال�صرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كنوز اخلري الوطنية �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن �سليمان بن هليل ال�سرجي اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـة كنوز اخليــر الوطنيــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1772970 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/7/24م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 621 ر.ب : 117

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

هالل بن �صامل بن نا�صر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة هالل �صامل نا�صر املعمري و�صركاه للتجارة - تو�صية

يعلن هالل بن �سامل بن نا�سر املعمري اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركـة هالل �سامل نا�سر املعمري 
و�سركاه للتجارة - تو�سيـة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1367773 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/4/26م ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي 
الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 15045 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 98822046

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خلفان بن �صرحان بن عبداللـه املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة املزروعي والكعبي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن خلفان بن �سرحان بن عبداللـه املزروعي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركـة املزروعي والكعبي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1129166 ، 
وللم�سفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 93387009
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأفكار املتكاملة للتجارة - تو�صية
يعلن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنه يقوم بت�سفية �سركة االأفكار املتكاملة للتجارة - 
تو�سيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1062214 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 99428122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي واأوالده للتجارة - تو�صية
يعلن �سالـم بـن حممــد بـن اإبراهيــم الكــوي اأنه يقوم بت�سفية �سركة �سالـــم بن حممــد بــن 
الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  للتجــارة - تو�سيــة  واأوالده  الـكــوي  اإبراهيــم 
اأمام الغـيــر ،  بالرقـــم 3177068 ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــــة 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 99428122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اجلبلني احلديثة �ش.م.م

اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة م�ساريـع اجلبلــني  اإبراهيــم الكــوي  يعلن �سالـم بـن حممــد بـن 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1810693 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيـــل ال�سركــة فــــي الت�سفـيــــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 99428122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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فاطمة بنت خمي�ش بن �صويد املقبالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم الباطنة الف�صي للتجارة - ت�صامنية 
تعلن فاطمة بنت خمي�ش بن �سويد املقبالية اأنـها تقوم بت�سفية �سركـة جنم الباطنة الف�سي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1045426 ، وللم�سفــــية 
وحــدها حـــق متثيـل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 356 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 91467670

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية

اأحمد بن عبداللـه بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صويقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  
يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ال�سويقي للتجارة 
، وللم�سـفـي  الـتجــاري بالرقـــم 1053572  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  واملقاوالت �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 166 ر.ب : 312

هاتف رقم : 99316650 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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علي بن حممد بن �سالح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن حممد بن �سالح الفار�سي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

�سركــة علي بن حممد بن  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  الفار�سي  يعلـن علي بن حممد بن �سالح 
�سالح الفار�سي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 3137031 , وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمـال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 1 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99416980 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 عبدالقادر بن عبداللـه بن عبدالرحيم البلوكي و�سريكه - ت�سامنية
يعلـن علي بن حممد بن �سالح الفار�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عبدالقادر بن عبداللـه بن 
عبدالرحيم البلوكي و�سريكه - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
3147681 , وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99416980 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن ح�سن بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الغزيل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن حممد بن ح�سن بن علي البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة تالل الغزيل للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1017323 , وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99333450 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

حمد بن عامر بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة املحيطات �ص.م.م
يعلـن حمد بن عامر بن حميد املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مملكة املحيطات �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1085355 , وللم�سـفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 95442441 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن را�سد بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سامل بن حممد املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن را�سد بن �سامل املعمري اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة حممد بن �سامل بن حممد 
املعمري و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 1098818 , وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 117 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96225598 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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

عبداجلبار بن حممد بن عبداللـه االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج ال�سواهني للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداجلبار بن حممد بن عبداللـه الأن�ساري اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة برج ال�سواهني 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1063951 , وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

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

هاتف رقم : 96698668 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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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�سميح بن اأحمد بن علي بن عبداللطيف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالة املتحدة للتجارة وال�سحن �ش.م.م 
املتحدة  الوكالة  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  عبداللطيف  بن  علي  بن  اأحمد  بن  �سميح  يعلن 
للتجارة وال�سحن �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1590707 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/6م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
منزل رقم : 13- �سارع رقم : 15- �سكة رقم : 215- مدينة ال�سلطان قابو�ش 

هاتف رقم : 99325326
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن �سلطان بن نا�سر الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للطاقة احلديثة �ش.م.م 
ال�سرقيــة للطاقــة  اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـة  بــن نا�ســر الرواحــي  يعلن نا�سر بن �سلطان 
احلديثة �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1197177 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2017/12/10م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 312 ر.ب : 418
هاتف رقم : 99613251

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سالح بن علي بن خمي�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الوطن �ش.م.م
يعلن �سالح بن علي بن خمي�ش البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأبناء الوطن �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1818619 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/6/25م ، وللم�سـفـي وحــده حــق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمـــام الغـيـر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

محافظة م�سقط
هاتف رقم : 99359209

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

عامر بن حميد بن محمد اخلياري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اأنوار �ش.م.م
 ، �ش.م.م  اأنوار  ركن  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  اخلياري  محمد  بن  حميد  بن  عامر  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1774654 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/6/27م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 96095507
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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هالل بن حمد بن �سيخان العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل اجلديدة للم�ساريع والتجارة �ش.م.م
يعلن هالل بن حمد بن �سيخان العدوي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الهالل اجلديدة للم�ساريع 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1184976 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/4/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
محافظة م�سقط

�ش.ب : 242 ر.ب : 612
هاتف رقم : 96966462

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

خليفة بن �ساملني بن عواقب اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل اجل�سة للتجارة �ش.م.م
اجل�سة  �ساحل  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنــه  اجلابــري  عواقــب  بـن  �ساملني  بن  خليفة  يعلن 
، وللم�سـفـي  الـتجــاري بالرقـــم 1219631  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب : 408 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99730370

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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محمد بن �سليمان بن محمد الطائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة للخدمات العقارية �ش.م.م
للخدمات  اخلربة  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الطائي  محمد  بن  �سليمان  بن  محمد  يعلن 
العقارية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1010497 ، وفقا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سـفــي وحـده حــق متثيـل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمـام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 463 ر.ب : 100
هاتف رقم : 98149841

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

 ، اأريز للتجارة �ش.م.م  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة  يعلن محمد بن �سليمان بن محمد الطائي 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1063090 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/25م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 463 ر.ب : 100
هاتف رقم : 98149841

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 برواز لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلن محمد بن �سليمان بن محمد الطائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة برواز لل�سفر وال�سياحة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1064726 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 463 ر.ب : 100
هاتف رقم : 98149841

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

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة تلوين العاملية �ش.م.م ،  يعلن محمد بن �سليمان بن محمد الطائي 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1844849 ، وفقا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
اأمـام الغـيــر ، وعلـــى  2018/3/25م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور اــلتي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 463 ر.ب : 100
هاتف رقم : 98149841

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر وعبداللـه الربيعي للتجارة - ت�سامنية
يعلن عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة عامر وعبداللـه الربيعي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1070963 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 91 ر.ب : 313

هاتف رقم : 99444861
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

نبيل بن هالل بن �سيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامرات الوطنية �ش.م.م
يعلن نبيل بن هالل بن �سيف املقبايل اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة العامرات الوطنية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1625020 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/5/10م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

محافظة م�سقط
هاتف رقم : 95480805

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الورقة الثالثية لالت�ساالت واخلدمات التجارية �ش.م.م

الثالثيــة  الورقــة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  ال�سكيلــي  علــي  بن  عامـر  بـن  اأ�سامـة  يعلـن 
لالت�ساالت واخلدمات التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1646753 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/15م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
التي تتعلق  ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - محافظة م�سقط

�ش.ب : 365 ر.ب : 118
هاتف رقم : 24799799 - 95313131

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 محمد رحيم بن داد محمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار للمفرو�سات  �ش.م.م
يعلـن اأمين بن محمد رحيم بن داد محمد البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة االختيار 
للمفرو�ســات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1286465 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99242225

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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طارق بن را�سد بن �سامل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عنوان التميز احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن طارق بن را�سد بن �سامل الرواحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عنوان التميز احلديثة 
 ،  1191832 بالرقــــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيـــة   - للتجــارة 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92571115

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

مو�سى بن اإبراهيم بن علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سى اللواتي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مو�سى بن اإبراهيم بن علي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مو�سى اللواتي للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1633384 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 41 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99331842
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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ح�سن بن �سامل بن �سيف العادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القناطر الذهبية �ش.م.م
يعلـن ح�سن بن �سامل بن �سيف العادي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة القناطر الذهبية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1132870 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1102 ر.ب : 100
هاتف رقم : 99054450

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
عبداللـه بن علي بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغريبي واملعمري للتجارة - ت�سامنية

الغريبي  م�ساريع  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  املعمري  �سامل  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلـن 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 1437771  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  واملعمري للتجارة - ت�سامنية 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي -والية مطرح - محافظة م�سقط

�ش.ب : 530 ر.ب : 100
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�سليمان بن �سامل بن �سليمان اأوالد ثاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي و�سليمان للتجارة �ش.م.م
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة علي و�سليمان  اأوالد ثاين  يعلـن �سليمان بن �سامل بن �سليمان 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1695207 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99380365
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف البلد املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمد بن نا�سر بن حمد ال�سيابي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�سارف البلد املتحدة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1127429 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 227 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99441225 - 99209660
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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يحيى بن �سالح بن عبداللـه البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبهران التجارية - ت�سامنية
يعلـن يحيى بن �سالح بن عبداللـه البو�سعيدي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة االأبهران التجارية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1547518 ، وللم�سـفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 227 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99441225 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

�سعود بن را�سد بن جمعة املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم البحر للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م
يعلـن �سعود بن را�سد بن جمعة املغيزوي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جنم البحر للم�ساريع 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1145110 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 359 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95205987 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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عبداللـه بن محمد بن �سامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش ال�سوامخ للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن محمد بن �سامل الكلباين اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأر�ش ال�سوامخ للتجارة - 
، وللم�سـفـي وحده  الـتجــاري بالرقـــم 1064280  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  ت�سامنية 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 98879882 

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالأغذية �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن خلفان بن �سامل املحروقي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الب�ستان لالأغذية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1162839 ، وفقا  التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلو�ش - والية ال�سيب - محافظة م�سقط
�ش.ب : 577 ر.ب : 132

هاتف رقم : 99222365 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حمد بن نا�سر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة الهالل احلديثة �ش.م.م
يعلـن را�سد بن حمد بن نا�سر البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جنمة الهالل احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1228961 ، وفقا  التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/26م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية مطرح - محافظة م�سقط
هاتف رقم : 99511112 

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

يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ثمار الدولية لال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1046355 ، وفقا  التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 93673000 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن عامر بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صلطان بن بطي ال�صوافـي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن علي بن عامر بن حميد املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سلطان بن بطي ال�سوافـي 
 ،  7046855 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 811 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99225425 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

نا�صر بن ماجد بن نا�صر املقر�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نا�صر املقر�صي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية
يعلـن نا�سر بن ماجد بن نا�سر املقر�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة نا�سر املقر�سي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1011940 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/7/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية عربي - محافظة الظاهرة

هاتف رقم : 92205335 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإميان بنت خلفان بن �صليم اليعقوبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة اخلليجية اللوج�صتية �ص.م.م
اأنــهــا تقــــوم بت�سفـيــة ال�سركــة اخلليجيــة  بـــن �سليــم اليعقوبــية  اإميـان بنت خلفـان  تعلـــن 
وفقا   ،  1021678 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  اللوج�ستية 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/17م ، وللم�سـفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية عربي - محافظة الظاهرة

هاتف رقم : 99598749 
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�صفــيــة

علي بن �صامل بن �صعيد ال�صحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ع�صجد ال�صرق للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ع�سجد ال�سرق للتجارة  يعلـن علي بن �سامل بن �سعيد ال�سحي 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 3226875 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 364 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99748065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

-92-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

محمد بن ح�صن بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباطنة لتجارة اأدوات ومواد البناء والرخام �ص.م.م
يعلـن محمد بن ح�سن بن علي البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الباطنة لتجارة اأدوات 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 3221881  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  البناء والرخام �ش.م.م  ومواد 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99333450 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

جمال بن محمد بن �صالح الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صنع البلد لالأثاث - تو�صية
يعلـن جمال بن محمد بن �سالح الفار�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�سنع البلد لالأثاث - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 3204855 ، وللم�سـفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99416980 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صامل بن �صيف بن �صامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عقيق ال�صليف للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سامل بن �سيف بن �سامل املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عقيق ال�سليف للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1057316 ، وللم�سـفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحم - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 203 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99277166 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجماد �صافان للتجارة �ص.م.م

يعلـن �سامل بن �سيف بن �سامل املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأجماد �سافان للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1079432 ، وللم�سـفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 311 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99277166 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

-94-



اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

محمد بن خمي�ص بن �صعيد الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جواهرة احلويل للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـن محمد بن خمي�ش بن �سعيد الدرمكــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة جواهــرة احلويــــل 
 ، بالرقـــم 1124185  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، واملقاولت - تو�سية  للتجارة 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 92444128 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ح�صن بن علي بن علي الربماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صدف جمي�ص للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
للتجارة  �سركــة �سدف جمي�ش  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  يعلـن ح�سن بن علي بن علي الربماين 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 3171043 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 203 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99239112 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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مو�سى بن اإبراهيم بن علي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيجن هوك للتجارة �ش.م.م 

يعلن مو�سى بن اإبراهيم بن علي اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة بيجــن هــوك للتجــارة �ش.م.م , 

وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1037536 , وللم�سفـي وحده حق متثيل 

ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 41 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 99331842

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�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 حممد بن مرهون  املعمري 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحات الف�سية التجارية - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن حممــد بن مرهــون  املعمـري  ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركـــــة الواحـــات الف�سيـــة 

التجارية - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 7047517 , عن 

من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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مكتب جا�شم احل�شني واأحمد العلوي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمي الفريج للتجارة �ش.م.م

ب�سفــتــه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  العلوي  واأحمد  احل�سني  جا�سم  مكتب  يعلن 

امل�سفـــي ل�سركــــة رمي الفريج للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 

وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ,  1155556 بالرقــــم 

الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

حممد بن علي بن نا�شر ال�شناين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور االأبي�ش للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن علي بن نا�سر ال�سناين ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة النور االأبي�ش للتجارة - 

ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 8057800 , عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

مكتب البو�شعيدي ومن�شور جمال و�شركاوؤهم

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ويد اأدمز عمان �ش.م.م

يعلن مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ويد اأدمز عمان 

�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1080735 , عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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مكتب اإبراهيم بن علي اللواتي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال اخلابورة الذهبية �ش.م.م
امل�سفــي  ب�سفـته  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  اللواتي  اإبراهيم بن علي  يعلن مكتب 

ل�سركة رمال اخلابورة الذهبية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 

1531190 , عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام املــادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ال�شبيل الوا�شح ل�شيد وجتارة االأ�شماك �ش.م.م

امل�سفــي  ب�سفـته  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  اللواتي  اإبراهيم بن علي  يعلن مكتب 

ال�سجـــــل  اأمانــة  , وامل�سجلة لدى  االأ�سماك �ش.م.م  الوا�سح ل�سيد وجتارة  ال�سبيل  ل�سركة 

الـتجــــاري بالرقـــم 1079663 , عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركة 

وفقا الأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهرة العربية العاملية �ش.م.م

يعلن املكتــب االإقليــمي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفــــته امل�سفــي ل�سركـــــة املهـــرة العربيــــة 

العاملية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1085161 , عن انتهـــاء 

قانون  )27( من  املــادة  الأحكــام  وفقــا  لل�سركــة  القانونــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

فهد بن �سعيد بن �سامل املعريكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الترب ال�سافـي للتجارة - ت�سامنية
يعلن فهد بن �سعيد بن �سامل املعريكي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة الترب ال�سافـي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1051122 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمود بن �سليمان اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو في�سل اخلرو�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حمود بن �سليمان اخلرو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة اأبو في�سل اخلرو�سي للتجارة 
، عن   1070706 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - واملقاولت 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن هالل بن حمد ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الليث االأبي�ض الوطنية - ت�سامنية
الأبي�ض  الليث  امل�سفــي ل�سركة م�ساريع  ال�سعيبي ب�سفـته  يعلن خالد بن هالل بن حمد 
عن   ،  1087858 بالرقـــــــم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - الوطنية 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

عبداللـه بن �سليمان بن حمد ال�سبيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأداء االأف�سل للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن عبداللـــه بن �سليمـــان بن حمـــد ال�سبيبــي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــة الأداء الأف�ســـل 

عن   ،  1045427 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

مازن بن مريزا بن غلوم ح�سن البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي املري�سي للتجارة - تو�سية

يعلن مازن بن مريزا بن غلوم ح�سن البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سواحي املري�سي 

عن   ،  1261647 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، تو�سية   - للتجارة 

من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

تامر بن حامد بن اأحمد بن �سليمان

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فندق االأهرامات الدويل �ض.م.م

يعلن تامر بن حامد بن اأحمد بن �سليمان ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة فندق الأهرامات الدويل 

�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1197888 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

عا�سم بن عبدالعزيز بن عبدالرحيم الرئي�سي 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب امل�سريب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ه�ساب  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـته  الرئي�سي  عبدالرحيم  بن  عبدالعزيز  بن  عا�سم  يعلن 

بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  امل�سريب 

لل�سركــة وفقــا الأحكــام  القانونــي  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء  , عن   1035675

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبادرة العاملية �ش.م.م

يعلن عا�ســـم بن عبدالعزيـــز بن عبدالرحيـــم الرئي�ســي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركــــة مبادرة 

العاملية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1032838 , عن انتهـــاء 

قانون  )27( من  املــادة  الأحكــام  وفقــا  لل�سركــة  القانونــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سيف الكعبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكعبي الرائدة للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سيف الكعبي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة الكعبي الرائدة للتجارة - 

تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1146891 , عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا الأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

را�سد بن عامر بن عبداللـه ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حميد ورا�سد اأبناء عامر بن عبداللـه ال�سبلي للتجارة - ت�سامنية

يعلن را�سد بن عامـــر بن عبداللـــه ال�سبلــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة حميد ورا�سد اأبنــــاء 

عامر بن عبداللـه ال�سبلي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 

وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  8032610 بالرقـــم 

لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
حمود بن اأحمد بن حامد الناعبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم ال�سياء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

للتجارة  ال�سياء  �سهم  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  الناعبي  حامد  بن  اأحمد  بن  حمود  يعلن 

عن   ،  1139263 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  واملقاولت 

من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
يا�سر بن خلف بن �سعيد احل�سرمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف امل�سرق العربي �ض.م.م

اأرياف امل�سرق العربي  يعلن يا�سر بن خلف بن �سعيد احل�سرمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة 

�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1721682 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نداء ال�سرق للتجارة - تو�سية 

يعلن مبارك بن اأحمــــد بن فـــرج كوفــــان ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة نداء ال�ســـرق للتجـــارة - 

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2152916 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املدائن للتجارة  - تو�سية 

يعلن مبارك بن اأحمد بن فرج كوفان ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة جوهــرة املدائــن للتجــارة - 

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2147637 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد كوفان للتجارة  - تو�سية 

 - للتجارة  كوفان  اأولد  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  كوفان  فرج  بن  اأحمد  بن  مبارك  يعلن 

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2164701 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

خالد بن �سهيل بن اأحمد احل�سري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيخ واحل�سري للتجارة - ت�سامنية
يعلــن خالـــد بن �سهيـــل بن اأحمـــد احل�ســــري ب�سفـته امل�سفـــــي ل�سركـــة ال�سيخ واحل�سري 
، عن   2147033 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سهيل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سهيل ال�سنفري و�سركاه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

يعلن حممــد بن �سهيـــل ال�سنفـــري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة حممــد بن �سهـــيل ال�سنفــري 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  واملقاولت  للتجارة  و�سركاه 
لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  1052261

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن �سامل باعمر 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممد �سامل باعمر للتجارة
يعلن �سامل بن حممد بن �سامل باعمر ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة �سامل بن حممد �سامل باعمر 
للتجارة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1214865 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1258(

عامر بن اأحمد بن �سعيد املرهون

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عامر بن اأحمد �سعيد املرهون و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عامــر بن اأحـــمد بن �سعيـــد املرهـــون ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة عامـــر بن اأحمــد �سعيد 

املرهون و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 

2107058 , عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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