
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1411(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

     وزارة العمـــــــل

�إعــالن ب�ســاأن طلـب ت�سجيـــــــل نقــابـة عمــالية.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

�إعـالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ق هد�يا زهرة �خلليج �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعاملية �ل�ساملة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأرجان تاول �لوطنية للتجارة و�ملقاوالت �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملياه �لبلورية �ص.م.م. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سالالت �لكامل للتجارة �ص.�ص.و. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعمانية للرتفيه �لعائلي �ص.م.م. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برق �مل�سيق للتجارة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة علي قطن �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عني �لكري�ستال �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �حلكمة للتجارة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مز�رع بدبد للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ملا�ص �الأبي�ص للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سر�ر �جلمال �حلقيقي �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منهاج للتكنولوجيا و�خلدمات �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرزوق �لدولية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلطوة �لو�ثقة للخدمات �ملتكاملة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قالع بخا للمقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمد �حلربي و�سريكه للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �لغينة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إبر�هيم �لبو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سر�ر �لد�خلية للتجارة و�ملقاوالت �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زهرة �لبتول للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أريج �سنا�ص للتجارة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عامل �لنور �ل�ساملة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نور �الأفق للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �لطيبات للتجارة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملعمري و�لعربي للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سنع متور نخيل �لظاهرة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع مر�بع �لديل للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط �ملنتجات �ل�سينية - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �ل�سويق �لوطنية للمقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لربكات �ملدينة - ت�سامنية.



�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأ�سهم �لثالثة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جود �خلابورة �ملتحدة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحر�ء �ل�سويق للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوة �ملنار �لذهبية �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سويد �ملاء �لذهبية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مري�ج �خلليج - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بريق �ل�سم�ص �لذهبية �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حممد و�سليمان �لهنائي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتو�سط للتنمية و�ال�ستثمار �ص.م.م.

للتجــــارة  �خلو�طـــر  �سليــــم  بن  علي  �أوالد  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء �ملجد �لذهبية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �بن �لو�عدة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طريق �سحم �لعاملية �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�دي �لدريز �لتجارية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعيد �ل�سهي �ملتحدة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حممود بن �سامل بن علي �لعجمي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبناء �ل�سهيلة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �الأفق للتجارة و�ملقاوالت �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حللول �ملتقدمة �لدولية �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سموخ �خلليج �لعقارية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برق �خلليج �ملتحدة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مللوك �الأربعة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمموعة بيت �ل�سادة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عرب �لبحار لالأعمال و�خلدمات �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم �لن�سيم �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �نتك للخدمات و�ل�سحن �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملنارة للخدمات و�ل�سحن �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملدينة خلدمات �ل�سيافة و�لتجارة �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أقمار �لعفية للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لها�سمي و�لغيالين للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأمانة �لذهبية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �عتز�ز للخدمات و�ال�ستثمار �ص.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ركن �سحار �لعاملية �ص.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة متميزون �خلليج - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنهيم �لع�سرية �ص.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�ئع �أجماد �سحار للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة يو�سف بن ح�سن بن يو�سف �لبلو�سي و�أوالده 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أر�ص �مل�ستقبل �لعربية - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملنتزه �ل�ساملة �ص.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأ�سغال �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت �ص.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو وجد�ن �لعلوي للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ثمار تنوف للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أبو عمار لالإعمار - ت�سامنية.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان اأن عمال 

�سركة )اأوا�سر عمان و�سركائهم( تقدمـوا اإىل املديريـــة العامـة للرعاية العماليــة بالــوزارة 

بطلـــب ت�سجيـــل نقابــــة عماليـــة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, 

على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة 

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 145811

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/8/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1395 فـي 2021/6/13م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: عبدالرحمن بن يو�سف للتجارة

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املعروف العاملية للتجارة احلديثة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 406 ر.ب: 320 ولية بركاء 

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/29م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/29م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104214

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1174 فـي 2016/12/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة حممد ورمي للتجارة �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأم نايف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1 ر.ب: 324, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/27م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107204

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1198 فـي 2017/6/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: م�ساريع اأبو هزاع الدرعي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ال�سالمة العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 136 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140030

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1373 فـي 2021/1/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة تالل طاقة احلديثة للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: موؤ�س�سة درر ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13804

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/5/28م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 707 فـي 2002/11/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بفايزر ايرلند فارما �سيوتيكالز 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ابجون مانوفاكتريينغ ايرلند انليمتد كومباين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اوبوري�سن �سوبورت غروب, رينغا�سيكيدي, كانرتي كورك, اإيرلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اإيرلند

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/2م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27550

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/14م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 776 فـي 2004/10/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بفايزر ايرلند فارما �سيوتيكالز 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ابجون مانوفاكتريينغ ايرلند انليمتد كومباين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اوبوري�سن �سوبورت غروب, رينغا�سيكيدي, كانرتي كورك, اإيرلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اإيرلند

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/2م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85614

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/12/1م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1065 فـي 2014/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رامنيك لل بي كوثاري و�سركاه �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوتارى الدولية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 177 ر.ب: 100 دار�سيت, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85615

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1084 فـي 2014/12/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رامنيك لل بي كوثاري و�سركاه �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوتارى الدولية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 177 ر.ب: 100 دار�سيت, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89781

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/4/24م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1086 فـي 2015/1/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رامنيك لل بي كوثاري و�سركاه �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوتارى الدولية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 177 ر.ب: 100 دار�سيت, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/6م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1290 فـي 2019/4/28 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رامنيك لل بي كوثاري و�سركاه �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوتارى الدولية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 177 ر.ب: 100 دار�سيت, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 54539

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/9/2م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايلي ليلي اند كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: دايت�سي �سانكيو كومباين, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة:  يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3-5-1, نيهو نبا�سي هون�سو, �سو - كو, طوكيو 103 - 8426, اليابان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55130

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/11م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 884 فـي 2009/4/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فولفو تراك كوربوراي�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يو دي ترك�س كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم 1 1 - ت�سوم, اوزا, اجيو - �سي, �سايتاما - كني, اليابان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55131

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/14م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فولفو تراك كوربوراي�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يو دي ترك�س كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم 1 1 - ت�سوم, اوزا, اجيو - �سي, �سايتاما - كني, اليابان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95278

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/22م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1159 فـي 2016/8/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فولفو تراك كوربوراي�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يو دي ترك�س كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم 1 1 - ت�سوم, اوزا, اجيو - �سي, �سايتاما - كني, اليابان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95279

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/22م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1159 فـي 2016/8/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فولفو تراك كوربوراي�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يو دي ترك�س كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم 1 1 - ت�سوم, اوزا, اجيو - �سي, �سايتاما - كني, اليابان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/5م 
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق هدايا زهرة اخلليج �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواق هدايا زهرة 

اخلليج �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1102732، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99228511

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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 العاملية ال�ساملة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة العامليــة ال�سامــلة  يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1238273، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99228511

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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 املهاد لال�ست�سارات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأرجان تاول الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن مكتب املهاد لال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأرجان تاول الوطنية للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1035036، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2021/9/12م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 800 ر.ب: 130 العذيبة

هاتف رقم: 92235452

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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 كرو ماك والغزايل 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املياه البلورية �ش.م.م 

يعلن مكتب كرو ماك والغزايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املياه البلورية �ش.م.م، وامل�سجلة 

لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1280771، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/3/18م، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير - مبنى The Office - الطابق اخلام�ش

�ش.ب: 971 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24036300 فاك�ش رقم: 24587588

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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 امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالالت الكامل للتجارة �ش.�ش.و 

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  والإدارية  املالية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  امللكي  مكتب  يعلن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  للتجارة �ش.�ش.و،  الكامل  �سركة �ساللت 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1249599

اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211

هاتف رقم: 92328222 

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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

�سركة براي�ش وتر هاو�ش كوبرز

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية للرتفيه العائلي �ش.م.م 

تعلن �سركة براي�ش وتر هاو�ش كوبرز اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة العمانية للرتفيه العائلي 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1135486 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/5/16م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

مدينة ال�سلطان قابو�ش -�سالم �سكوير )جنوب( - الطابق الرابع - جناح )404-402(

 �ش.ب: 3075 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24559110 فاك�ش رقم: 24564408

كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــية
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زيد بن حممد بن اأحمد الكمزاري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق امل�سيق للتجارة �ش.م.م 

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة برق امل�سيق للتجارة  اأحمد الكمزاري  يعلن زيد بن حممد بن 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 9008209، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 363 ر.ب: 811

هاتف رقم: 92645685

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي

علي بن حممد بن �سعيد قطن

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي قطن ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي قطن ال�ساملة للتجارة -  يعلن علي بن حممد بن �سعيد قطن 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1271543، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/9/28م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 40 ر.ب: 211

هاتف رقم: 92582602

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي
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فاطمة بنت اإبراهيم بن �سالح ال�سحية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني الكري�ستال �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة عني الكري�ستال  اإبراهيم بن �سالح ال�سحية  تعلن فاطمة بنت 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1069777 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/6/17م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

 �ش.ب: 510 ر.ب: 118

هاتف رقم: 99233354

كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــية

�سامل بن �سليمان بن �سليم الرقمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة احلكمة للتجارة �ش.م.م

يعلن �سامل بن �سليمان بن �سليم الرقمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة احلكمة للتجارة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1190645 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/7/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 119 ر.ب: 618

هاتف رقم: 99360168

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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 دار املناقب لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع بدبد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة مزارع بدبد للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1017449، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2021/3/23م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99775280

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي

خمي�ش بن �سليمان بن فا�سل العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملا�ش االأبي�ش للتجارة - ت�سامنية

الأبيــــ�ش  ملــــا�ش  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة  العامري  يعلن خمي�ش بن �سليمان بن فا�سل 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1245293، وللم�سفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

قلعة العوامر - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614

هاتف رقم: 97262693

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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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عادل بن �سليمان بن علي الناعبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار اجلمال احلقيقي �ش.م.م

يعلن عادل بن �سليمان بن علي الناعبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سرار اجلمال احلقيقي 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1352057، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99886579

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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

جرب عبداحلكيم جرب �سيد اأحمد

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منهاج للتكنولوجيا واخلدمات �ش.م.م

للتكنولوجيا  منهاج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اأحمد  �سيد  جرب  عبداحلكيم  جرب  يعلن 

وللم�سفي   ،1831585 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واخلدمات 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 284 ر.ب: 134

هاتف رقم: 99372092

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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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مرزوق بن م�سبح بن مرزوق العلوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرزوق الدولية - ت�سامنية

 - الدولية  يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرزوق  اأنـه  العلوي  يعلن مرزوق بن م�سبح بن مرزوق 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1036064، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99653085

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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

يا�سر بن عبيد بن الذيب اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة الواثقة للخدمات املتكاملة - ت�سامنية

الواثقة  اخلطوة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلرو�سي  الذيب  بن  عبيد  بن  يا�سر  يعلن 

للخدمات املتكاملة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1266279، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99348342

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي
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علي بن زيد بن مزيود ال�سحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع بخا للمقاوالت - ت�سامنية

 - للمقاولت  بخا  قالع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سحي  مزيود  بن  زيد  بن  علي  يعلن 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1259319، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 499 ر.ب: 811

هاتف رقم: 99467802

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي

�سامل بن حمد بن �سالح احلربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمد احلربي و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن حمد بن �سالح احلربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل بن حمد احلربي 

و�سريكه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1259802، وفقا 

لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/9/26م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99798083

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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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�سامل بن حممد بن حمد الغيالين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الغينة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن حممد بن حمد الغيالين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل الغينة للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1195627، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/9/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 99069050

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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

يا�سر بن مرهون بن خمي�ش اليحمدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن يا�سر بن مرهون بن خمي�ش اليحمدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإبراهيم البو�سعيدي 

 ،1419250 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه 

فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/8/1م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 550 ر.ب: 117

هاتف رقم: 99247030

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�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

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سرار الداخلية للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1038859، وفقا لتفاق 

اأمــام  2021/8/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة  ال�سركاء املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99750734

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

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي

عزيزة بنت �سامي بن حديد العامرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة البتول للتجارة - ت�سامنية

تعلن عزيزة بنت �سامي بن حديد العامرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة زهرة البتول للتجارة - 

وحـدها  وللم�سفية   ،1233830 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 97669855

كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــية
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج �سنا�ش للتجارة �ش.م.م

�شنا�ص  �أريج  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�شو�ء  مكتب  يعلن 

1591649، وللم�شفي  �لـتجـــاري بالرقـم  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  للتجارة �ص.م.م، و�مل�شجلـــة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 526 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99706599 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل النور ال�ساملة �ش.م.م

يعلن مكتب خليفة �لنبهاين للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

 ،1155092 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ص.م.م،  �ل�شاملة  �لنور  عامل 

وفقا لتفـــاق �ل�شركــــاء �ملــوؤرخ 2021/7/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 24 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24455303 فاك�ش رقم: 24456654 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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توفيق بن جمعة بن خمي�ش البحري

واأحمــد بن علي بن �سعيــد احل�سرمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور االأفق للتجارة - ت�سامنية

�أنـهما  �شعيد �حل�شرمي  بن  علي  بن  و�أحمد  �لبحري  خمي�ص  بن  جمعة  بن  توفيق  يعلن 

�ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  �لأفق  نور  �شركة  بت�شفـيــة  يقــومان 

�لـتجاري بالرقـم 1028946، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــيني فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 97910000 - 95341000 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـيني 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــيان

هزاع بن را�سد بن عبيد البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الطيبات للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �لطيبات  �أبر�ج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  عبيد  بن  ر��شد  بن  يعلن هز�ع 

�ص.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1205245، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 96777417

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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وليد بن �سعيد بن مطر املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والعربي للتجارة - ت�سامنية

يعلن وليد بن �شعيد بن مطر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملعمري و�لعربي للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1060758، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 55 ر.ب: 325

هاتف رقم: 99447459 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن �سلطان ال�سيباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع متور نخيل الظاهرة - ت�سامنية

يعلن عبد�للـه بن حمد بن �شلطان �ل�شيباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شنع متور نخيل 

�لظاهرة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1360943، وفقا لتفـــاق 

�ل�شركــــاء �ملــوؤرخ 2021/9/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 351 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99314385 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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نا�سر بن اأيوب بن يعقوب البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرابع الديل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن �أيوب بن يعقوب �لبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع مر�بع �لديل 

للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1124650، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية منح - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99711861

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

اأحمد بن عي�سى بن علي املع�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط املنتجات ال�سينية - تو�سية

�ملنتجات  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع خط  �ملع�شني  �أحمد بن عي�شى بن علي  يعلن 

2218100، وللم�شفي  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  ال�سينية - تو�شية، 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 404 ر.ب: 214

هاتف رقم: 96558888 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

عا�سم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة ال�سويق الوطنية للمقاوالت - تو�سية

يعلن عا�شم بن عبد�لنور بن حممد �لفار�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جوهرة �ل�شويق 

�لوطنية للمقاولت - تو�شية، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1171451، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1010 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99233399 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

خالد بن حممد بن را�سد الرو�سدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربكات املدينة - ت�سامنية

يعلن خالد بن حممد بن ر��شد �لرو�شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لربكات �ملدينة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1276303، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99738385 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

ح�سن بن حممد بن ح�سني اللواتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سهم الثالثة - ت�سامنية

 - �لثالثة  �لأ�شهم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �للو�تي  ح�شني  بن  حممد  بن  ح�شن  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1520385، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1122 ر.ب: 114

هاتف رقم: 99352905 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

فاطمة بنت �سعيد بن حممد ال�سنانية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود اخلابورة املتحدة �ش.م.م

تعلن فاطمة بنت �شعيد بن حممد �ل�شنانية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة جود �خلابورة �ملتحدة 

�ص.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1162336، وللم�شفية وحـدها حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 92286313 

كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

نا�سر بن �سعيد بن �سيخان العدواين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء ال�سويق للتجارة - ت�سامنية

�ل�شويق  �شحر�ء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعدو�ين  �شيخان  بن  �شعيد  بن  نا�شر  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3187217، وفقا لتفـــاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/8/14م،  �ملــوؤرخ  �ل�شركــــاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �لأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 114 ر.ب: 315

هاتف رقم: 95541345 - 95133305 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

مالك بن م�سعود بن �سليم ال�سناين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة املنار الذهبية �ش.م.م

يعلن مالك بن م�شعود بن �شليم �ل�شناين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفوة �ملنار �لذهبية 

�ص.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1126712، وفقا لتفـــاق �ل�شركــــاء 

�ملــوؤرخ 2021/8/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

البداية - والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95296166 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

�سيف بن �سامل بن من�سور الدرعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سويد املاء الذهبية - ت�سامنية

يعلن �شيف بن �شامل بن من�شور �لدرعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �شويد �ملاء �لذهبية 

وحـده  وللم�شفي   ،1120267 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   -

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 188 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99268882 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

حممد بن علي بن �سامل قطن

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج اخلليج - ت�سامنية

يعلن حممد بن علي بن �شامل قطن �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مري�ج �خلليج - ت�شامنية، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1310037، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92455877 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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خمي�ش بن �سليمان بن فا�سل العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق ال�سم�ش الذهبية �ش.م.م

يعلن خمي�ص بن �شليمان بن فا�شل �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بريق �ل�شم�ص 

�لذهبية �ص.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1309747، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

قلعة العوامر - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614

هاتف رقم: 97262693 

بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفــي مبوجـــب  يدعــــو  كمــــا 

خــالل  �أعـــاله،  �ملذكــــور  �لعنـــو�ن  علـــى  �لثبوتيــة  بامل�شتنــد�ت  مدعمــة  �ل�شركـــة  �شــــد 

�شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن 

يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

�سليمان بن �سهيل بن را�سد الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حممد و�سليمان الهنائي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شليمان بن �شهيل بن ر��شد �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد و�شليمان 

�لهنائي للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

5050715، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــــي فـــي كافــــــة �لأمـــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمــــال �ل�شركـــــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 99208071 

بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�شفــي مبوجـــب  يدعــــو  كمــــا 

خــالل  �أعـــاله،  �ملذكــــور  �لعنـــو�ن  علـــى  �لثبوتيــة  بامل�شتنــد�ت  مدعمــة  �ل�شركـــة  �شــــد 

�شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن 

يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتو�شط للتنمية وال�شتثمار �ش.م.م

بت�صفـية  يقــوم  �أنـه  و�لإد�رية  �ملالية  و�ل�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �مللكي  مكتب  يعلن 

�لـتجـــاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�صجلـــة  �ش.م.م,  و�ل�صتثمار  للتنمية  �ملتو�صط  �صركة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  1369195, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

علي بن حميد بن علي اخلاطري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأولد علي بن �شليم اخلواطر للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�صليم  بن  علي  �أولد  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �خلاطري  علي  بن  حميد  بن  علي  يعلن 

�لـتجاري بالرقـم  �ل�صجل  �أمانة  �خلو�طر للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/9/29م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــــاء  لتفـــاق  وفقا   ,7002351

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 221 ر.ب: 515

هاتف رقم: 93262424

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شماء املجد الذهبية - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �صماء �ملجد  يعلن ماجد بن حممد بن حمد �ل�صكيتي 

�لذهبية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1151782, وفقا لتفـــاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/10/2م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــــاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �لأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 412 ر.ب: 511

هاتف رقم: 98888543 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ابن الواعدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن ماجد بن حممد بن حمد �ل�صكيتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �بن �لو�عدة 

للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1074502, وفقا لتفـــاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/10/2م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــــاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �لأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 925 ر.ب: 511

هاتف رقم: 92280227 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

حممد بن را�شد بن حممد ال�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق �شحم العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن ر��صد بن حممد �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طريق �صحم �لعاملية 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1297695, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 250

هاتف رقم: 96280940 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

خليفة بن حمد بن زهران احلامتي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوادي الدريز التجارية - ت�شامنية

يعلن خليفة بن حمد بن زهر�ن �حلامتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بو�دي �لدريز �لتجارية - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 7060971, وفقا لتفـــاق �ل�صركــــاء 

�ملــوؤرخ 2021/10/5م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99337484 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

�شعيد بن مبارك بن �شعيد ال�شهي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد ال�شهي املتحدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد �ل�صهي �ملتحدة  يعلن �صعيد بن مبارك بن �صعيد �ل�صهي 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 3205444, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 363 ر.ب: 316

هاتف رقم: 95200003 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

حممود بن �شامل بن علي العجمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممود بن �شامل بن علي العجمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممود بن �صامل بن  يعلن حممود بن �صامل بن علي �لعجمي 

علي �لعجمي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,3140393

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 60 ر.ب: 319

هاتف رقم: 92232666 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1411(

عبداللـه بن علي بن �شامل ال�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء ال�شهيلة للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن عبد�للـه بن علي بن �صامل �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبناء �ل�صهيلة للتجارة 

و�ملقاولت - تو�صية, و�مل�صجلـــة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1072767, وفقا لتفـــاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/9/30م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــــاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �لأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 11 ر.ب: 319

هاتف رقم: 94609011 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

خالد بن خليفة بن �شحلوف الريامي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل الأفق للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن خالد بن خليفة بن �صحلوف �لريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل �لأفق للتجارة 

وللم�صفي   ,1043858 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

املوالح - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: 99333807

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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حمد بن �شامل بن حميد البحري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول املتقدمة الدولية �ش.م.م

يعلن حمد بن �صامل بن حميد �لبحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �حللول �ملتقدمة �لدولية 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1303336, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 487

هاتف رقم: 93602929 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ اخلليج العقارية - ت�شامنية

يعلن حمد بن �صامل بن حميد �لبحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صموخ �خلليج �لعقارية - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1186223, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 487

هاتف رقم: 93602929 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برق اخلليج املتحدة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة برق �خلليج �ملتحدة -  يعلن حمد بن �صامل بن حميد �لبحري 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1157066, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 487

هاتف رقم: 93602929 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امللوك الأربعة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن حمد بن �صامل بن حميد �لبحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مللوك �لأربعة للتجارة 

و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1320699, وللم�صفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 487

هاتف رقم: 93602929 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جمموعة بيت ال�شادة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�ل�صادة  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جمموعة بيت  يعلن حمد بن �صامل بن حميد �لبحري 

للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1317062, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 487

هاتف رقم: 93602929 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي

فواز بن خمي�ش بن عايل احلمادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عرب البحار لالأعمال واخلدمات �ش.م.م

يعلن فو�ز بن خمي�ش بن عايل �حلمادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عرب �لبحار لالأعمال 

وللم�صفي   ,1325243 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�خلدمات 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 113 ر.ب: 112

هاتف رقم: 92727615 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�شفــي
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اأحمد بن عامر بن حممد امل�صلحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم الن�صيم �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سم الن�سيم �ش.م.م,  اأحمد بن عامر بن حممد امل�سلحي  يعلن 

املــوؤرخ  ال�سركــــاء  التفـــاق  وفقا   ,1720155 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2017/12/26م, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 369 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99020401

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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 انتك للخدمات وال�صحن �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عامر بن حممد امل�سلحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة انتك للخدمات وال�سحن 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1193794, وفقا التفـــاق ال�سركــــاء 

املــوؤرخ 2018/2/20م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 369 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99020401

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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 املنارة للخدمات وال�صحن �ش.م.م

للخدمات  املنارة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سلحي  حممد  بن  عامر  بن  اأحمد  يعلن 

1193630, وفقا التفـــاق  الـتجاري بالرقـم  ال�سجل  اأمانة  وال�سحن �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2018/2/20م,  املــوؤرخ  ال�سركــــاء 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 369 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99020401

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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

جريجوري مكليان

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة خلدمات ال�صيافة والتجارة �ش.م.م

والتجارة  ال�سيافة  خلدمات  املدينة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  مكليان  جريجوري  يعلن 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1223551, وفقا التفـــاق ال�سركــــاء 

املــوؤرخ 2021/8/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 149 ر.ب: 116

هاتف رقم: 91397556

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأقمار العفية للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأقمار العفية للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1035513, وفقا التفـــاق ال�سركــــاء 

املــوؤرخ 2021/9/29م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ش.ب: 167 ر.ب: 411

هاتف رقم: 96124945 

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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 الها�صمي والغيالين للتجارة - ت�صامنية

الها�سمي والغيالين  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين 

للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1026373, وفقا التفـــاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/9/29م,  املــوؤرخ  ال�سركــــاء 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 301 ر.ب: 411

هاتف رقم: 99636965 

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�صفــي
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�صعيد بن حمد بن �صعيد اخل�صيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة االأمانة الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

الذهبية  االأمانة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخل�سيبي  �سعيد  بن  حمد  بن  �سعيد  يعلن 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1122713، 

وفقا التفـــاق ال�سركــــاء املــوؤرخ 2020/10/1م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99670774 

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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

مبارك بن م�صبح بن جعروف احلدادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اعتزاز للخدمات واال�صتثمار �ش.م.م

يعلن مبارك بن م�سبح بن جعروف احلدادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اعتزاز للخدمات 

1274574, وللم�سفي  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  واال�ستثمار �ش.م.م, 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 95304300 

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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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طوير�ش بن �صعيد بن طوير�ش البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ركن �صحار العاملية �ش.م.م

يعلن طوير�ش بن �سعيد بن طوير�ش البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ركن �سحار العاملية 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1276475, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 97775888 

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�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 علي بن عبداللـه ال�صبلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة متميزون اخلليج - تو�صية

 - اخلليج  متميزون  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سبلي  عبداللـه  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلـن 

تو�سية, وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1129448, عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النهيم الع�صرية �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية ب�صفـتـــــه امل�صفــــي 

ل�صركــــة النهيم الع�صرية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٩٧٠١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع اأجماد �صحار للتجارة - تو�صية

اأجماد  روائع  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  احل�صابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�صواء  مكتب  يعلـن 

�صحار للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٣٠٠٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

يو�صف بن ح�صن بن يو�صف البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة يو�صف بن ح�صن بن يو�صف البلو�صي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

بن  بن ح�صن  يو�صف  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  البلو�صي  يو�صف  بن  بن ح�صن  يو�صف  يعلـن 

يو�صف البلو�صي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٠٩٥٠٩٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي
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علي بن �صالح بن برهام باعمر

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش امل�صتقبل العربية - تو�صية

 - العربية  امل�صتقبل  اأر�ش  ل�صركــــة  امل�صفــــي  باعمر ب�صفـتـــــه  يعلـن علي بن �صالح بن برهام 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٠١٦٥٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

غازي بن عقيل بن عبداللـه باعمر

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنتزه ال�صاملة �ش.م.م

يعلـن غازي بن عقيل بن عبداللـه باعمر ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة املنتزه ال�صاملة �ش.م.م، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢١٦٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة االأ�صغال املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

املتحدة  االأ�صغال  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  باعمر  عبداللـه  بن  عقيل  بن  غازي  يعلـن 

 ،١١٦٥٠٣٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي
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�صعيد بن �صامل العلوي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو وجدان العلوي للتجارة - تو�صية

 - للتجارة  العلوي  وجدان  اأبو  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  العلوي  �صامل  بن  �صعيد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥٢١٠٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

جمال بن عبداللـه بن نا�صر الكندي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثمار تنوف للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  تنوف  ل�صركــــة ثمار  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  الكندي  نا�صر  بن  يعلـن جمال بن عبداللـه 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٥١٢٨٤٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�صفــي

م�صطفى بن عبداللـه بن طالب ال�صيابي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو عمار للإعمار - ت�صامنية

اأبو عمار  ل�صركــــة م�صاريع  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  ال�صيابي  يعلـن م�صطفى بن عبداللـه بن طالب 

١٠٢٦٥٣٦، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  للإعمار - ت�صامنية، وامل�صجلـة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�صفــي
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