
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1424(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      

                                  الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال

من  ن�سبة  با�ستقطاع   2021/12/30 فـــي  �صــادر    2021/172 رقــــــــــــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــــــــرار 

ميزانية �سركات امل�ساهمة العامة املخ�س�سة لربامج 

العمانية  الهيئة  ل�سالح  االجتماعية  امل�سوؤولية 

للأعمال اخلريية.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

االإعـــلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ص باالنتفاع. 

اإعـلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة.

ا�ستدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط النجم الذهبي للتجارة - تو�سية.

رقم 

ال�سفحة

 االأحد 6 جمـادى الثانية 1443هـ                                                 املوافـــــق 9 ينايــــــــــــــر 2022م

15

19

67

69

72

76

77

77



رقم 

ال�سفحة

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور �سور للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع الوطن احلديث للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للمقاوالت واملنتجات االأ�سمنتية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود بنت علي بن �سعيد ال�سعدية و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان ال�سويق احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزون الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطبخ ال�سغري �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املثلى احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار العربية املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ص املنطقة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية املتحدة للإمناء �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات اجللدية احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج لتدوير النفايات �ص.م.م.

و�سريكه  جعبوب  �سامل  بن  رام�ص  اأحمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحبة املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناهل �سحار العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية املتحدة خلدمات ال�سيانة والتنظيف �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوبي والرواحي للتجارة �ص.م.م.



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد املعمري واأوالده للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز للريا�سة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار املدينة الوطنية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع ميناء �سحار لل�سناعات البل�ستيكية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليزن للمقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمزم �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق الف�سية العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للعناية باملنازل �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عايل املقامات للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد عز احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكنانة للتجارة والت�سويق �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات زادي العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االجتاهات االأربعة للم�ساريع املتطورة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتزه النخيل ال�سياحي �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر اخلليج املتميزة لل�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدفوف الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ذهبون للتجارة �ص.م.م.

ال�سعدي  خمي�ص  بن  �سليمان  بن  حمود  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

و�سريكه �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأكادميية ال�سغرية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور البدائع للتجارة - تو�سية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املهند�ص اجلديدة لل�سيانة واملقاوالت.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بدية الف�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة االأعمال احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعلي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الباطنة الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنار للتموين وال�سيافة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية امل�ستقبلية للتنمية ال�سياحية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات لوى الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ص ال�سفرة للتجارة والنقل - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما وراء اخلليج �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فو�ست �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن �سيف بن �سامل ال�سام�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل ال�سنيدي وعامر الها�سمي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن بدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االرتباط االأول �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رمال الدا�سر الغربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد بن خلفان بن حميد الر�سيدي و�سريكه - 

ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيوت �سحار العقارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هرمز للخدمات امللحية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية اإفريقيا للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�ساهر للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور اخلليج للمقاوالت �ص.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوارزميات لتقنية املعلومات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطار واجلهوري للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما ثمريت الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الباطنة الف�سية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور جبال الباطنة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزالن جبال جمان للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل ال�سلوم للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الغيزين للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات زحل العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�ساند التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء اأحمد بن جعفر بن �سلمان �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك احلديثة للخدمات اللوج�ستية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد اخلليج املتكاملة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الدقم الوطنية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاب الكون - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج للت�سييد �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الوطنية للم�ساريع احلديثة - تو�سية.

للتجارة  احلديثة  البداعي  اأبناء  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مويز و�سركاه �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرور لبيع طيور الزينة وم�ستلزماتها - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدريز للإن�ساء احلديث - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الفرقدين العاملية �ص.م.م.

الربيعي و�سريكه  را�سد بن حمد بن حممد  الت�سفـية ل�سركة  اأعمال  اإعلن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للإن�ساء �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمنيات للتعمري واال�ستثمار العقاري �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفريـــات املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وليد وعبداللـه التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الومي�ص الوطنية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�ستيت كورب�ص م�سقط �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة اللوؤلوؤية للأزياء �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درر املنرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثلثية التعاونية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سر اجلمال �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القا�سمي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عقارب ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقم�سة الربن�سي�سة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعجوبة م�سقط للإن�ساءات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهلية ملنتجات االأملنيوم واالأخ�ساب �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر للخدمات الهند�سية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قي�ص بن �سامل بن حممد ال�سعيدي و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القعيطي املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطول االأكرب للمقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلراز احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة االإبداع العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق �سللة الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو تركي العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع ال�ساملة خلدمات املعدات والنقل �ص.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكيان احلديث �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية العاملية االأوىل للم�سروعات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة لتجارة املعدات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن �سامل الكثريي للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيدي العامرة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد للم�ساريع االإن�سائية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد م�سقط املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يزيد املتميزة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم التعاون للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار املتحدة العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارادو�ص املتحدة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآمال احلليمة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأن�ســب للإن�ســاءات والديكور �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زين لتقنية املعلومات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للمرطبات الوطنية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جممع �سما مرباط الطبي �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل ري�سوت للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سور العاملي �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمل بنت خمي�ص بن �سنني الر�سيدي و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.

و�سريكتها  خليفة  بن  �سامل  بنت  نعيمة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

للتجارة - ت�سامنية.

رقم 

ال�سفحة

رقم 

ال�سفحة

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفن الراقي املتكاملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفائز الرابع للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيــف امللكـــي لل�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريـــان م�سقـــط ال�ساملة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الذكية العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأملك للت�سويق �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطوارق للهند�سة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة �سنا�ص للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ص ال�سرقية احلديثة للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيتي ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سان ال�سعدي للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي املتاألق للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سرق القابل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع فخــر العار�ص - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز واأحمد عبداللـه البلو�سي املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطار ال�سلم للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سحراء لل�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سرات احلياة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وا�سل للأعمال اجلديدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سماء للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنابـــة للتجـــارة واملقاوالت �ص.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيـــم جمــز ال�سغــرى - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعــاع املتكامــل الدوليــة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع بركاء للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت العروبة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعلن للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ظفار الف�سية - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللـــول التحليليــة املتقدمة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلرنا�ص املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القريني واأوالده لبيع احلديد واخلردة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلاجر الراقية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداملح�سن ال�سيخ و�سريكته للتجارة - 

ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سنا�ص العاملية للمقاوالت واالإن�ساءات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ امللتقى الذهبية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرن للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احلرادي للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأيان الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ست�سارات املهنية والتطوير الوظيفي �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن حمود الر�سيدي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز ال�سلم املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سيف الكلباين الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي والعدواين للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلذاء اجلديد �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأناقة الغربية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال النا�سعة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوثر للتطوير واال�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز عر�ص ال�سلطانة للتجميل �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات العامرات املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون لل�سياحة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق لل�سياحة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعمري احلديث للمقاوالت والبناء �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ناريندر بال و�سركائه �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدا�سيات الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ست�سفى مزون اخلا�ص �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحال للم�ساريع الوطنية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبحاث املعمارية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنور بن �سعيد بن جمعان ال ح�سون و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار الباطنة الع�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر بن دروي�ص بن �سليمان البلو�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة قمر الطريف للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد املدن للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج �سوين للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميثاق �سحم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدانة الكربى للتجارة - ت�سامنية.

رقم 

ال�سفحة

رقم 

ال�سفحة

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178



اإعلن عن انتـهاء اأعمــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة املعاين احلديثة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار العبري احلديثة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي �سحار املتكاملة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزدجايل الذهبية - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رنني االإبداع للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاديات الوطنية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز اجلزيرة املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وحممد للأعمال - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النباأ الذهبية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص ال�سحى احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتهاج الع�سري للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيوين لل�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل العذيبة �ص.م.م.

ال�سحري  �سعيد  بن  م�ستهيل  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل بات احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفاهيم حللول االأعمال �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهباء للخدمات والتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املن�سورة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لو�سان احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيادي اجلوهرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب للأثاث �ص.م.م.
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قـــــــــــــــــــــرارات





اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقــم 2021/172

با�ستقطاع ن�سبة من ميزانية �سركات امل�ساهمة العامة املخ�س�سة

 لربامج امل�سوؤولية االجتماعية ل�سالح الهيئة العمانية للأعمال اخلريية 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يجـب علــى �سركـات امل�ساهـمة العامة ا�ستقطاع ن�سبة ال تقل عن )20%( ع�سرين فـي املائة 

من ميزانيتها املخ�س�سة لربامج امل�سوؤولية االجتماعية ل�سالح الهيئة العمانية للأعمال 

اخلريية.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 25 من جمادى االأولى 1443هـ

املوافـــــق: 30 من ديــ�سمـبــــــــــــر 2021م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
                         وزيــــــــــــــــر املاليــــــــــــــة 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ΩÉ``µMC’ É```≤ah á``dƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ`°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

 .2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

135904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h ,79 :Ü.Q 516 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/3/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.äÉæ°Tƒ∏dGh QƒîÑdGh Qƒ£©dG ™æ°U

á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d á«LPƒªædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,516 :Ü.Q 486 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2018/1/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   1 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
148229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
.ájÒN ∫ÉªYCG

á«KGQƒdG ΩódG ¢VGôeC’ á«fÉª©dG á«©ª÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á°SOÉ°ùdG ¢VƒÿG 115 :Ü.Q 592 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ,QÉé«°S ,ôFÉé°S ,≠°†e ≠ÑJ ,á°û«°ûdG ,á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG ,≠ÑJ ¢SÉ«cCG ,ÜÉ≤K OGƒYCG ,≠ÑJ
 ,ôFÉé°S  ,ôJÓa  äÉë°Tôe  ,ôFÉé°S  º°SÉÑe  ,ÚæNóe  äÉMGób  ,≠ÑJ  ÚjÓZ  ,ÜÉ≤K  Ö∏Y
 ,á«```°SÉ°SC’G  äƒ```jõdG  Ò```Z  ø```e  ,äÉ```¡µæe  ,ÚæNóª∏d  ôFÉé°S  ¢†aÉæe  ,QÉé«°ù∏d  ™WÉ≤e
 ¥Qh ,≠Ñ``à∏d ,á«°SÉ°SC’G äƒjõdG ÒZ øe ,äÉ¡µæe ,á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG  »`a ΩGóîà°SÓd

.ôFÉé°S

êQÉL ∫ÉLÉ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 è«∏ÿG ,πjÉ°UC’G ´QÉ°T ,êƒa GP ,308 -»H º```bQ á``≤°T ,»```H 3 Qhó```dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,…QÉéàdG

2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG

   112 :Ü.Q 3746 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 29.indd   2 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
149057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 ,QÉé«°S ,ôFÉé°S ,≠°†e ≠ÑJ ,≠ÑJ ,á°û«°ûdG ,á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG ,≠ÑJ ¢SÉ«cCG ,ÜÉ≤K OGƒYCG
 ,ôFÉé°S  ,ôJÓa  äÉë°Tôe  ,ôFÉé°S  º```°SÉÑe  ,ÚæNóe  äÉMGób  ,≠ÑJ  ÚjÓZ  ,ÜÉ≤K  Ö∏Y
 ,á«°SÉ°SC’G  äƒ``jõdG  Ò```Z  ø```e  ,äÉ```¡µæe  ,ÚæNóª∏d  ôFÉé°S  ¢†aÉæe  ,QÉé«°ù∏d  ™WÉ≤e
 ¥Qh ,≠Ñà∏d  ,á«°SÉ°SC’G  äƒjõdG  ÒZ øe ,äÉ¡µæe ,á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  »`a  ΩGóîà°SÓd

.ôFÉé°S

êQÉL ∫ÉLÉ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 è«∏ÿG ,πjÉ°UC’G ´QÉ°T ,êƒa GP ,308 -»H º```bQ á``≤°T ,»```H 3 Qhó```dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,…QÉéàdG

2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG

  112:Ü.Q 3746:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 AÉe  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,IQÉ«W  äƒjR  Qƒ£Y  ,ô£Y  ¿Éeô¡c  ,Qƒ£Y  áYÉæ°U  ,Qƒ```£Y
 äƒjR ,OÉÑµdG øe ájô£Y äƒjR ,RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR ,ájô£Y äƒjR ,É«fƒdƒµdG
 âjR ,ô£Y ¿ƒfƒjCG  ,QƒîH ,Qƒ£Y QƒgR äÉ°UÓN ,ájÒKCG  äÉ°UÓN ,OÉÑµdG  øe á```jô£Y
 ∂°ùe  ,Qƒ£©dG  áYÉæ°üd  ´Éæ©f  ,…ô£Y  âjR  ´Éæ©ædG  äÉ°UÓN  ,≈eGõÿG  âjR  ,Úª°SÉ«dG

.ájô£Y äƒjR äÉæ«HôJ ,OQƒdG âjR ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd

ó«©°S óªfi ï«°ûdG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,133 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG
  112:Ü.Q 3746:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 29.indd   3 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
149113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
 ™ª°T ,πëædG ™ª°T ,»YÉæ°U ™ª°T ,≥«dõJ â«`aGôL ,Oƒbh ∫ƒfÉãjEG ,QÉÑ¨dG ádGREG äGô°†ëà°ùe
 QõH âjR ,è«°ùædG âjR ,§ØædG RÉZ ,äÉL’õ∏d ™ª°T ,IQÉfE’G ™ª°T ,Qƒ«°ùdG ™ª°T ,ΩÉN IOÉe
 âjR ,∫õjO âjR ,á«æ≤J äÉjÉ¨d ´hôN âjR ,Ö«WôJ âjR ,≥«dõJ âjR ,á«YÉæ°U äÉjÉ¨d âØ∏dG
 ,≥«dõJ ºë°T ,IQÉfE’G ºë°T ,ºëØdG QÉb âjR ,äÉcôfi âjR ,¥GÎMÓd πHÉb âjR ,»YÉæ°U
 ,Oƒbh  ,á°SÉæµ∏d  QÉÑ¨dG  â«ÑãJ  äÉÑcôe  ,QÉÑ¨∏d  á°UÉe  äÉÑcôe  ,äÉ≤dõe  ,»YÉæ°U  ºë°T
 ,øjõæÑdG Oƒbh ,á«dƒëc IóYÉb ™e êhõ‡ Oƒbh ,OƒbƒdG RÉZ ,IAÉ°VE’G Oƒbh ,Êó©e Oƒbh
 §«dÉfl ,Oƒbh ºëa ,á«Lƒdƒ«ÑdG  á∏àµdG  Oƒbh ,Ú∏jGõdG  Oƒbh ,OƒbƒdG åÿG øe ÖdGƒb
 ,´ƒª°T êô°S ,´ƒª°û∏d πFÉàa ,´ƒª°T ,äÉcôëŸG Oƒbƒd á«FÉ«ª«c ÒZ äÉaÉ°VEG ,IôîÑàe Oƒbh
 ,™£b ™FGƒe ,¥GÎMÓd á∏HÉb ºëa ÖdGƒb ,™ª°T Ú°ùjÒ°S ,π«îædG ™ª°T ,äÉcôfi Oƒbh

.QÉÑ¨dG RÉéàMG äÉÑcôe

äÉjhÉª«µ∏d ¿ÉªY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,100:Ü.Q 54 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG
  112:Ü.Q 3746:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 áfÉ«°U ,äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U ,áfÉ«°üdGh OƒbƒdÉH áÄÑ©àdG IOÉYEG äÉÑcôŸG áeóN äÉ£fi
 ,í«∏°üJ á∏£©ŸG äÉÑcôŸG ìÓ°UEG äGóYÉ°ùe ,CGó°ü∏d IOÉ°†e OGƒÃ äÉÑcôŸG á÷É©e ,äÉÑcôŸG
 ,¢û«fQƒdÉH  ™«ª∏àdG  ,äÉÑcôŸG  ∞«¶æJ  ,äÉÑcôŸG  ™«ª∏J  ,äÉÑcôŸG  π°ùZ  ,äÉÑcôŸG  º«ë°ûJ
 ,•É£ŸÉH äGQÉWE’G ¢ù«Ñ∏J IOÉYEG ,CGó°üdG áehÉ≤e ,á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ

.ìÓ°UEG •É£ŸÉH äGQÉWE’G áæµ∏a ,äÓé©dG áfRGƒe

alamat 29.indd   4 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óàª«d ÊÉÑeƒc QƒJƒe ∫Gh âjôL :º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG ,»Ñ«g èæjOhÉH ,âjÎ°S çhÉ°S „ÉjhCÉ°ûJ 2266 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG

112:Ü.Q 3746:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

149192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 ¿hóH äGQÉ«°S ,∑ôfi äGP äGQÉ«°S ,ájójó◊G ∂µ°ùdG h á«FÉe ,ájƒL ,ájôH π≤f äÉÑcôe
 ôjhóJ  äÉcôfi  ,ájÈdG  äÉÑcôª∏d  øFÉµe  ,á«FÉHô¡c  äÉÑcôe  ,á∏≤à°ùe  äGQÉ«°S  ≥FÉ°S
 ,äGQÉ«°S äÉ¡«°SÉ°T ,äGQÉ«°S ΩÉ°ùLCG ,ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉææ°ùe ≥jOÉæ°U ,ájÈdG äÉÑcôª∏d
 »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG AGƒg ¢SÉ«cCG ,äÉÑcôª∏d á«∏Ø°S πcÉ«g ,äGQÉ«°S äGQÉWEG ,äÉÑcôe äÓéY
 ,äÉ°ûà∏c äÉ°†HÉb ,ájÈdG äÉÑcôª∏d á≤∏£e äÓéY ,äGQÉ«°ù∏d äÉeó°U äÉ«bGh ,äGQÉ«°ùdG
 äÉÑcôŸG  êÉLR  äÉMÉ°ùe  ,äÉÑcôŸG  øFÉµŸ  á«£ZCG  ,äÉÑcôª∏d  íHÉµe  ,ájÈdG  äÉÑcôª∏d
 áeõMCG ,äÉÑcôª∏d ÜGƒHCG ,äGQÉ«°ù∏d äÉeó°üdG äGóªfl ,á«`Ø∏ÿG ájDhôdG ÉjGôe ,»eÉeC’G
 π«¨°ûJ äÉMƒd ,á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äÓéY ,äÉÑcôŸG IOÉ«b äÓéY ,äÉÑcôŸG óYÉ≤Ÿ ¿ÉeCG
 ,á«FGƒg äÉLGQO ,äGQÉ«°ù∏d á«WÉ«àM’G á∏é©dG á«£ZCG ,äGQÉ«°ù∏d á«°ùª°T äÉÑLÉM ,äÉÑcôŸG

.á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓé©d äÉî°†e ,ájhój äGQÉ«°S

óàª«d ÊÉÑeƒc QƒJƒe ∫Gh âjôL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG ,»Ñ«g èæjOhÉH ,âjÎ°S çhÉ°S „ÉjhCÉ°ûJ 2266 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG :π`````````````«cƒdG º``````°SG
112:Ü.Q 3746:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 29.indd   5 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’Gh á«YÉæ£°U’G »∏◊Gh ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh

ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd óªM âæH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi  ,Ö«°ùdG  áj’h  ,á«Hƒæ÷G  á∏«Ñ©ŸG  123  :Ü.Q  276  :Ü.¢U  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe

2021/11/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d áªMôdG πeÉfCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,412 :Ü.Q 139 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   6 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 QÉé°TCG Újõàd äÉjƒ∏M ,»ª‚ ¿ƒ°ùfÉj ,¿ƒ°ùfÉj ,Rƒd áæ«éY ,Éà°SÉH ,πHGƒJ ájôëH ÜÉ°ûYCG
 πHGƒJ  ,ΩÉ©£∏d  á¡µæe  äGô°†ëà°ùe  ,Iƒ¡≤∏d  äÉ¡µæe  ,á«ÑW  ÒZ  äÉYƒ≤æe  ,OÓ«ŸG  ó«Y
 âjƒµ°ùH ,âjƒµ°ùH ,á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ◊ í∏e ,•Éª°ù≤H á∏°Tôb ,IÒªN ¿hóH õÑN ,IQOƒH
 ,hÉcÉc ,¿ÉH õÑN ,πaƒdG ∂©c ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,´Éæ©ædÉH äÉjƒ∏M ,â∏ŸG âÑæŸG Ò©°ûdG øe
 ,πHÉJ áaôb ,∂©c ,Iƒ¡≤∏d πFGóÑc Ωóîà°ùJ á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe ,¢üªfi ÒZ øH ,Iƒ¡b
 â°ù«d áµ∏Y ,ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe ,QÉ¡H …ôc ,ôcÉµ°S π«eQÉc ,á∏∏îŸG ÈµdG äÉÑf ºYGôH
 ,πHÉJ πØfôb ¢ûÑc ,á«fÉHRôe ,áJ’ƒcƒ°T ,…É°T ,Iƒ¡≤∏d πFGóH ájôH AÉHóæg ,á«ÑW äÉjÉ¨d
 ,ábƒØîŸG  áÁôµdG  ∞«ãµàd  äGô°†ëà°ùe  ,IQòdG  ÖM  QÉ°ûa  ,IQP  ≥FÉbQ  ,äÉjƒ∏M  ,πHGƒJ
 πØ∏a ,π«Ñ‚R õÑN ,äGQÉ¡H ,á«©«ÑW äÉ«∏fi ,ºcôc ,á«FGò¨dG OGƒŸG »¡£d ß«∏¨J πeGƒY
 ¢UGôbCG  ,Úé©∏d  ôFÉªN  ,ΩÉ©£∏d  É°ûf  ,íªb  ÚëW  ,∫ƒ≤ÑdG  ≥«bO  ,ΩÉ©£∏d  ≥«bO  ,ƒ∏M
 äÉHhô°ûe ,ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH ∂©µ∏d äÉ¡µæe ,ôµ°S ,∂©c Qƒa »àH ,äÉjƒ∏M ájôµ°S
 ™£b  ,≥é°ùdG  ∂°SÉ“  OGƒe  ,Ö«∏◊ÉH  áJ’ƒcƒ°T  äÉHhô°ûe  ,IÒªN  ,Ö«∏◊ÉH  Iƒ¡b
 ¢Sƒ°S  ,‹ƒ«`aGQ  ,πHGƒJ  πØ∏a  ,»LôaG  õÑN  ,IóHõdÉH  âjƒµ°ùH  ,äÉæé©e  ,äÉjƒ∏M  iƒ∏M
 ,á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d Ωƒ◊ äÉjô£e ,º◊ ôFÉ£a ,õdOƒf ájÒ©°T ,πHGƒJ ¿GôØYR ,RQCG ,äÉjƒ∏M
 É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,hÉcÉµdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,IÒÑdG  πN
 Ò©°T  ,ΩÉ©£∏d  ,â∏ŸG  âÑæŸG  Ò©°ûdG  á°UÓN ,πcCÓd  ôcÉµ°S  ,»YÉæ£°UG  øH  ,áJ’ƒcƒ°ûdG
 øe  á©æ°üe  πHGƒJ  ,…ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  πëf  ™ª°T  ,…ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ,â∏e  âÑæe
 ,á«ÑW äÉjÉ¨d Ωóîà°ùŸG ±ÓîH …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd »µ∏e ΩÓg ,QÉ¡H QÉ°†ÿG hCG ¬cGƒØdG
 ájóæg äÓÑ≤e ,áé∏ãe äÉjƒ∏M óª› Íd ,Éjƒ°U á°ü∏°U ,RQCG ¢UGôbCG ,ïÑ£∏d ôëH AÉe
 áª©WCG ,πHGƒJ Éjƒ°üdG ÖM ¿ƒé©e ,á«æ«ëW IhÓM ,ádƒÑJ ,õÑN Öd ,á«æ«°U ôFÉ£a ,πHGƒJ
 ,π«≤°üdG ôjõæÿG º◊  ,¢Uƒ°U ƒà°ù«H ,Í÷ÉH äÉ°ûjhóæ°S ,ÜƒÑ◊G  ≈∏Y áªFÉb áØ«`ØN
 ÚJƒ∏¨dG äÉaÉ°VEG ,»¡£dG ¢VGôZC’ QÉJQÉàdG Ió°ûb ,πHGƒJ »îÑ£ŸG ∫Éª©à°SÓd ¿ÉàµdG QòH
 áJ’ƒcƒ°ûdÉH  ÓM  ,»∏«îf  ôµ°S  ,ÜƒÑ◊G  øe  ìƒd  ,áfhôµ©ŸG  á∏°ü∏°U  ,»¡£dG  ¢VGôZC’

.∂©µdG Újõàd

QÉªãà°SÓd á«ŸÉ©dG QGóŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,44 :Ü.Q 217 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   7 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.äÉeõ∏à°ùŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H ,äGOGôH

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,924 :Ü.Q 511 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äGQÉ¡ÑdGh á©£≤ŸG QÉ°†ÿG øe á©æ°üe äÓ∏fl ,Iƒ¡b ,πHÉJ áaôb ,äGQÉ¡H

ájQÉéàdG ¢Só°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   8 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
.áÑàµe

ôjƒ£à∏d ájDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

  ¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¢û«fQƒdGh ÆÉÑ°UC’G ™«H

IóëàŸG …ó°TGôdG ó©°SCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,53 :Ü.Q 122 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   9 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,AGƒ¡dG Úî°ùJ IOÉYEG Iõ¡LCG ,AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG ,ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG
 ¢VGƒMCG ,øNÉ°ùdG AGƒ¡dG ¿GôaCG ,ójÈJ øFGõN ,¿GôaCÓd á«fó©e πcÉ«g ,á«FÉHô¡c í«HÉ°üe
 Úî°ùJ Iõ¡LCG ,Úî°ùJ Iõ¡LCG ,AGƒ¡dG ∞««µàd ìhGôe ,ΩÉªë∏d äÉfÉî°S ,¿GôaCÓd ójÈJ
 ,»¡W  äGó©eh  Iõ¡LCG  ,¿GôaCG  ,á«FÉHô¡c  »¡W  ÊGhCG  ,AGƒ¡dG  ∞««µJ  Iõ¡LCG  ,á«FÉHô¡c
 ,ïÑ£ŸG ,¿GôaCG óbGƒe ,óbGƒe ádƒªfi ¿GôaCG ,Úî°ùJ Iõ¡LCG óbGƒe ,AÉª∏d ójÈJ äBÉ°ûæe
 äÉjÓZ ,¿GôaCÓd ,ófÉ°ùe ΩRGƒd ,äGOGôH ,ójÈJ äBÉ°ûæeh äGó©e ,ójÈJ äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG

.QÉîÑdÉH »¡£∏d á«FÉHô¡c Iõ¡LCG ,á«FÉHô¡c

IQÉéà∏d »cREG ‹É«d :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,45:Ü.Q 614:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

IóëàŸG äGQÉ«°ù∏d IóMƒdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   10 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.™∏°ùdG ™«H

IQÉéà∏d øjƒªàdG ¢†Ñf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,111 :Ü.Q 612 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤eh º©£e

áfÉëjQ πÑL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   11 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ,Üƒ°SÉM èeGôH áÑbGôe èeGôH ,Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûàd á∏é°ùe èeGôH ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM èeGôH
 á∏HÉ≤dG  hCG  á∏é°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  äÉ°üæe  ,πjõæà∏d  á∏HÉb  äÉ«›ôH  Üƒ°SÉM  èeGôH
 íFGô°T  äÉbÉbQ  ,π«ªëà∏d  á∏HÉb  hCG  á∏é°ùe  ,Üƒ°SÉë∏d  ∞bƒàdG  á°TÉ°T  èeGôH  ,π«ªëà∏d
 á«°ù«WÉæ¨e  äÉbÉ£H  ,ájô°üH  -  á«©ª°S  á›óe  ¢UGôbCG  ,á∏eÉµàŸG  ôFGhó∏d  á«fƒµ«∏«°S
 ,á«cP äÉbÉ£H á∏eÉµàŸG  äGQGódG  äÉbÉ£H äGó©e ,äÉfÉ«H  á÷É©e äGó©e äÉFQÉb ,IôØ°ûe
 á«fhÎµdEG  äÉ°TÉ°T  ,á«Lƒdƒ«H  ábÉbQ  ,Qƒ°üdG  äÉØ∏e π«ª– ,∫É°SQE’Gh  ∫ÉÑ≤à°S’G  Iõ¡LCG

.ÉgDhGóJQG øµÁ Ö«°SGƒM ,á«ªbQ

∂fG ƒcƒ«f GÒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

,1209 ,19801 ôjhÓjO ≈àfƒc π°SÉc ƒ«f ,¿ƒà¨æª∏jh âjÎ°S „GQhG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π`````````````«cƒdG º``````°SG

112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,2021/11/24 :ájƒdhC’G ïjQÉJ ,MU/M/2021/35054 :ájƒdhC’G ºbQ ) :á`````jƒdhC’G ≥`````````M

( MR :ájƒdhC’G ó∏H

150419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 ,ôWÉ°ùb  ,á«MGô÷G  áWÉ«î∏d  ôHEG  ,á«ÑW  äÉjÉ¨d  ôHEG  ,á«MGôL  ∂HÉ°ûe  ,IO’ƒ∏d  äÉ°Tôa
 ,á«MGôL ¢VGôZC’  ÚcÉµ°S  ,á«ÑW äÉjÉ¨d  ,äÉ©°üb  äÉæØL ,á«ÑW äÉjÉ¨d  ΩƒjOGQ  Ö«HÉfCG
 Ö«HÉfCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d äÉæ°VÉM ,πFGƒ°ùdÉH º°ù÷G ø≤M ôHEG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ≥°UÉÑe ,•QÉ°ûe
 áWÉ«î∏d OGƒe ,á«ÑW äGhOCGh Iõ¡LCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d øbÉfi ,ø≤M ôHEG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ∞jô°üJ
.á«ÑW äÉjÉ¨d QhÉ°SCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ¢ü«î°ûJ Iõ¡LCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d ÒîÑJ Iõ¡LCG ,á«MGô÷G

alamat 29.indd   12 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fG ƒcƒ«f GÒH :º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,1209 ,19801 ôjhÓjO ≈àfƒc π°SÉc ƒ«f ,¿ƒà¨æª∏jh âjÎ°S „GQhG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π`````````````«cƒdG º``````°SG
112 :Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉæé©e ,º◊ ôFÉ£a ,á«Ñ∏¡e ,äÉjƒ∏M iƒ∏M ™£b ,äÉ°ûjhóæ°S ,∂«µfÉH IÓfi ôFÉ£a
 ≥«bQ âjƒµ°ùH ,πcCÓd ôcÉµ°S ,Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe ,á©£≤e
 áªFÉb áØ«`ØN áª©WCG  ,á«æ«ëW IhÓM ,è∏ãe …É°T  ,äÉjƒ∏M ¬cGƒa ,»∏L äÉ«eÓg ,¢ûg
 áªFÉ≤dG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ,áXƒØfi ÜÉ°ûYCG ,RQC’G É¡°SÉ°SCG  áØ«`ØN áª©WCG ,ÜƒÑ◊G ≈∏Y

.πcCÓd ídÉ°U ¥Qh ,á«°ûfi ôFÉ£a …RhÉ«L ,äÉ°ûjhóæ°ùdG Í÷ÉH ,áfhôµ©ŸG ≈∏Y

ÒÿG áMGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   13 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d ™«H

IQÉéà∏d á«dó¡ŸG óªfi øH »LÉf âæH áª«æZ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,121 :Ü.Q 211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

.áWÉ°SƒdG äÉeóN

Iõ«ªàŸG ∞«°U áHÉë°S ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,äÉjôb :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   14 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 á«°üî°ûdG  IÉ¡£dG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN  ,áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉeóN
 Ö°SÉæjÉe  Ö°ùM  »¡£dGh  ¥ƒ°ùàdG  »`a  πãªàJ  á°UÉN  hCG  á«dõæe  äÉÑLhh  ¥ÉÑWCG  OGóYEG

.äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,∂∏¡à°ùŸG

IóFGôdG …ôHÉ÷G á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,425 :Ü.Q 323 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG ™«ª∏J

á````ãjó◊G ô°TƒH §N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,590 :Ü.Q 130 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   15 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150448 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh ÖàµdG ™«H

ó«©°S øH ∫Óg á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,262 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dG  ™«Hh  ∫ÉØWC’G  ΩRGƒdh  äGhOCGh  Iõ```gÉ÷G  ¢ù```HÓŸG  ™```«H
.QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh

á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d »bGô©dG áMGh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 29.indd   16 1/6/22   11:34 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117648 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
.á«©«ÑW ÜÉ°ûYCG äÉeóN Ëó≤J

Ω.Ω.¢T áeÉé◊Gh ÜÉ°ûYCÓd »Hƒ°Tô≤dG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

141294 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d »Ñ«æ÷G ∞jÉfh ¿RÉe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   1 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
141325 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóÿG ™«ªLh ,»ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

.35 áÄØdG »`a á©bGƒdG

ì.Ω.Ω  Ωƒc QÉµ«JÓ«°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ábQÉ°ûdG ,120123 Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/2 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG :π`````````````«cƒdG º``````°SG
136 :Ü.Q 109 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

141591 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áeÉ©dG äÉbÓ©dG

Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   2 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
141821 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.ÖFÉ≤◊Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG h ájòMC’Gh ,äÉ«fÉ£ÑdGh Iô°SC’G ¢TQÉØe ™«H

∫ÉªYCÓd ¢ShOôØdG áª‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

141876 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ

º«ª°üàdG øa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,132 :Ü.Q 100 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   3 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
142056 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»gÉ≤ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN

»bhRôŸG ó«ÑY øH ó«©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/12/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

148879 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.É¡¨jôØJ hCG ,øØ°ùdG øë°T øØ°ùdÉH øë°ûdG

ºbódG õdÉæ«eÒJ OÉ«°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,133 :Ü.Q 2450 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/27 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   4 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
149045 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
.(ÅfGƒe IQGOEG) øØ°ùdÉH øë°ûdG ,(ÅfGƒe IQGOEG) ádƒª◊G ≠jôØJ

OÉ«°SCG »`aGôeh ÅfGƒe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,133 :Ü.Q 2450 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150250 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.∫õædG äÉeóN

IQÉéà∏d ¥ôdG π«M :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   5 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150357 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

∫ÉªYCÓd §≤°ùe OÉJhCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,112 :Ü.Q 3626 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150423 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ

Ω.Ω.¢T á«dhódG ´QÉ°ûª∏d QÉØX QÉJhCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,211:Ü.Q 2309 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/25 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   6 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150659 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

á«dÉãŸG ™jQÉ°ûª∏d ´ƒª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150660 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.äÉHhô°ûe á«fó©e √É«e ,äÉHhô°ûe Üô°T √É«e

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,516 :Ü.Q 82 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   7 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150662 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ÜÉ```©dC’G  äÉ```eóN  ,á```«∏°ùàdG  äÉYÉb  äÉeóN  Ëó≤J  ,(ΩÓaC’G  IógÉ°ûe)  á«∏°ùàdG  äÉeóN

.Üƒ°SÉM áµÑ°T øe Iô°TÉÑe áeó≤ŸG

IQÉéà∏d äGRQ ô¡f ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150663 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.º©£e hCG ≈¡≤e

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,848 :Ü.Q 133 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   8 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   150664 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
.á«°ùª°T äGQÉ¶f ,äGQÉ¶æ∏d Ö∏Y

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000, 1000 ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 : Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150665 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.»∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ ,á°Sóæ¡dG

á©FGôdG á°Sóæ¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,436 :Ü.Q 324 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   9 1/6/22   11:32 AM

- 43 -



(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150669 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ±ô¨dGh  ≥≤°ûdG  ÒLCÉJ)  á```jQÉéàdG  á```WÉ°SƒdG  äÉ```eóN

.(äGQÉ≤©∏d AGô°ûdGh ™«ÑdG ,ÖJÉµŸGh

IQÉéà∏d πÑ«≤e ⁄É°S øH óªfi øH ôgÉW á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
150670 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 27 áÄØdG »`a
.(ÅWÉ°ûdG ôFÉ°üM)á«fóÑdG á°VÉjôdG ä’É°üd ô°üM

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,1000, 1000 ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e ,¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 :Ü.Q 2027 : Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 32.indd   10 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150675 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«©«Ñ£dG QƒgõdG ™«Hh QƒªàdGh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh ádÉ≤ÑdG äÓfi

á«dhódG ™aÉf øHG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h ,áÑjò©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150677 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(ájó∏÷G äÉéàæŸGh ÖFÉ≤◊G) ájòMCG ,ÅWÉ°û∏d ájòMCG ,á£HQCG äGP ájòMCG ,Ωó≤dG Iôµd ájòMCG

IQÉéà∏d √Écô°Th QÉÑ÷GóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h ,211 :Ü.Q 40 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   11 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150678 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«°ù∏d á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG

π°TÓ°T …QÉë°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,136 :Ü.Q 515 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150679 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,900 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   12 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150680 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.äÉµÑ°ûdG AÉ°ûfEG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ∫ƒeôe ô≤°U ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 :Ü.Q 1954 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150681 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.á«dB’G äGó©ŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ

≥jôØdG á«æ≤J ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,724 :Ü.Q 121 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   13 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150682 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

áª≤dG á∏°ù¨e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,536 :Ü.Q 116 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150683 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.á«MÉ«°ùdG äÓMôdG Ö«JôJ

á«æWƒdG …OÉÑ©dG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,611 :Ü.Q 12 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 32.indd   14 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150684 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

 º``jó≤J º```YÉ£e äÉ``eóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG
.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

IQÉéà∏d á©eÓdG ¿Ó©L ∑RÉ«f á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150685 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGô°ùµŸGh äÉjƒ∏◊G ™«H

á«ŸÉ©dG ∫É«eCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,133 :Ü.Q 2610 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   15 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
150689 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢Sƒ∏jÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,304 :Ü.Q 115 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150498 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉ«dÉªµdGh Qƒ£©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

á«ŸÉ©dG …ƒ∏©dG áØ«∏N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112:Ü.Q 1665 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   16 1/6/22   11:32 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

132484 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG ™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a 

.»gÉ≤ŸG

QÉªãà°SÓd ÒÑµdG ÜGô©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe á¶aÉfi - ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150753 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG IQGOEG ,Iô°ùª°ùdG

»Hô©dG è«∏ÿG ¢ù∏WCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,176 :Ü.Q 130 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 32.indd   17 1/9/22   7:36 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149780 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏◊Gh ôµ°ùdGh π°ù©dGh πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdGh Iƒ¡≤dG

IQÉéà∏d ÍdG QÉé°TCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,800 :Ü.Q 612 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/3 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150700 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d Qƒ°U ¢SGôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,411 :Ü.Q 1078 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   1 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150701 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äGQÉ«°ù∏d πeGôØdG äGOÉæ°S ,äÉÑcôŸG Ö«dGhO QhÉfi ,á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG IóY

IQÉéà∏d á«∏NGódG ¿Gó«e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150702 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.Ohô£dG ∞dh ÉjGó¡dG ∞«∏¨Jh äÉjƒ∏◊Gh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG QƒgõdG

IQÉéà∏d ájô°ü©dG ¢ù«› πMÉ°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,322 :Ü.Q 22 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ 

alamat 30.indd   2 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150703 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

 

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,211 :Ü.Q 1647 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150704 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ΩÓMC’G áæjóe »HGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ú«FÉ£dGh AÉeO áj’h ,721 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   3 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150705 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ßaÉfi ,á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M ,ój ÖFÉ≤M ,ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M ,ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g ,ô¡X ÖFÉ≤M

 IÒ¨°U ÖFÉ≤M ,ôØ°ùdG ÖFÉ≤◊ á°ü°üfl áWƒ¨°†e Ö∏Y ,Oƒ≤f ßaÉfi ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

.Iõ¡› ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150706 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûe ,äÉjƒ∏M ,∂©c ,¿ÉH  õÑN ,πaƒdG  ∂©c ,ájôµ°S äÉjƒ∏M ,âjƒµ°ùH ,äÉjƒ∏M ™«H

.äÉæé©e ,ôFÉ£a ,áfhôµ©e ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¥Éà°SôdG ô°ùL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,247 :Ü.Q 318 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   4 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150707 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.AÉæÑdG

Üô©dG AGôë°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 3915 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150708 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ádhô°ùe ¿É°üªb ,á≤«°V ÜGƒKCG ,äÉ©Ñb ,¢ùHÓe ,¿É°üªb ,¢ùHÓe áeõMCG ,á«à– πjhGô°S

 ,áë°ThCG ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,äÉfƒ∏£æH ,¢ùHÓe IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,IõgÉL ¢ùHÓe ,¢ùHÓe

 ,áMÉÑ°S  ÜGƒKCG  ,¢ùHÓe  äÉà«cÉL  ,á°VÉØ°†a  ÜGƒKCG  ,á«∏NGO  πjhGô°S  ,ÚJÉ°ùa  ,äÉeÉé«H

 ,πjhGô°ùdG ≥«°V ∫É£æH ,á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ,á«à– ÒfÉæJ ,á°VÉjô∏d ájòMCG  ,ájòMCG

 ¥É°S  äGP  ájòMCG  ,äÉfƒdƒch  ÜQGƒL  ,¢SCGô∏d  á«£ZCG  äÉ©Ñb  ,Ωó≤dG  ¢SÉÑd  ,Rƒ∏H  ÚJÉ°ùa

.á∏jƒW

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 30.indd   5 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150709 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG) áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN

…hGõ«°ûdGh …Qƒ¡÷G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,969 :Ü.Q 311 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150710 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’ ∂∏¡à°ùŸG §«ªæJ ,á«ª«¶æJ äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYCG IQGOEG ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG

.á«≤jƒ°ùJ hCG ájQÉŒ

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 30.indd   6 1/9/22   7:37 AM

- 57 -



(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150711 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

.á«°ùª°T äGQÉ¶f ,ájô°üH äGQÉ¶f

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  150712 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉjQÉ£ÑdG ,á«FÉHô¡c ºcGôe ,ä’ƒfi ,ºµ– äÉMƒd ,äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T) á«fÉØ∏Z äÉjÓN

 ,á«fÉØ∏÷G äÉjQÉ£ÑdG ,á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG ,AÉHô¡µdG êÉàfE’ á«°ùª°ûdG ìGƒdC’G ,á«°ùª°ûdG

.(á«fÉØ∏÷G ÉjÓÿG ,á«Fƒ°Vhô¡µdG ÉjÓÿG

»LƒdƒæµJ ¿ƒHQÉc ƒ∏H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«```LƒdƒæµàdG  á```≤£æe  ,1  »```°S  º```bQ  »`LƒdƒæµàdG  QÉ``µàH’G  õ``côe  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Ú°üdG ,≠fhófÉ°T á©WÉ≤e ,hÉ°ûàjQ ,á≤FÉØdG

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe :π````````«cƒdG º``````````°SG

131 :Ü.Q 858 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 30.indd   7 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150713 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 í«HÉ°üe  ,ìÉÑ°üŸG  äGAÉÑY  ,á«FÉHô¡µdG  í«HÉ°üŸG  ,´QGƒ°ûdG  í«HÉ°üe  ,í«HÉ°üe)  í«HÉ°üe

 ,IQÉfE’G äÉÑ«côJh Iõ¡LCG ,Aƒ°†∏d áãYÉÑdG äÉ«FÉæãdG (LED ) IAÉ°VE’G RÉ¡L ,ºLÉæŸG ∫ÉªY

.((AGƒ¡dG ∞««µJ) ájƒ¡àdG Iõ¡LCGh Iõ¡LCG ,ójÈàdG äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG ,äGóªéŸG

»LƒdƒæµJ ¿ƒHQÉc ƒ∏H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«```LƒdƒæµàdG  á```≤£æe  ,1  »```°S  º```bQ  »LƒdƒæµàdG  QÉµàH’G  õcôe  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Ú°üdG ,≠fhófÉ°T á©WÉ≤e ,hÉ°ûàjQ ,á≤FÉØdG

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe :π````````«cƒdG º``````````°SG

131 :Ü.Q 858 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150714 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.¬JÉéàæeh ¿ÉÑdC’G êÉàfEG

Iõ«ªŸG ºë°U πFÉª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   8 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150715 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(¥ƒ°ùJ πfi) (âcQÉeôHƒ°S) á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

IQÉéà∏d AÉª«°S ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,106 Ü.Q 614 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150716 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 áæjõ∏d  ¢ù«HÉHO  ,äGôgƒéª∏d  IÒ¨°U  »∏M  ,äGôgƒ›  á«°†a  •ƒ«N  ,äGôgƒ›  ºFÉ“

 ”GƒN ,»∏M ¢ù«HÉHO ,äGôgƒ› ,äGôgƒ› óFÓb ,äGôgƒ› á«∏°ù∏°S óFÓb ,äGôgƒ›

.•GôbCG ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ≥jOÉæ°U ,äGôgƒ›

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 30.indd   9 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150717 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ájó∏L ,áHôLCGh ¢SÉ«cCG ÖFÉ≤M ,ájôØ°S ÖFÉ≤M ,ój ÖFÉ≤M ,ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M ,ô¡X ÖFÉ≤M

 ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  ßaÉfi  ,Oƒ≤f  ßaÉfi  ,á°VÉjô∏d  ÖFÉ≤M  ,¢ùHÓe  ÖFÉ≤M  ,áÄÑ©à∏d

.äGhOCÓd áZQÉa ájó∏L ¢SÉ«cCG ,Oƒ≤f ßaÉfi

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150718 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

»bGôdG ΩôµdG â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,614 :Ü.Q 616 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   10 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150719 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,áMÉÑ°S ÜGƒKCG ,ΩÉªëà°SG πjhGô°S ,ΩÉªëà°SÓd ¢SCGQ á«£ZCG ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL

 ¢ùHÓe  á«∏NGO  ¿É°üªb  ,èdõJ  ájòMCG  ,¢ùHÓe  ¢SCGQ  á£HQCG  ,á°VÉjô∏d  ájòMCG  ,ájòMCG

 ,Ωƒf  á©æbCG  ,ájó∏L  ¢ùHÓe  ,á«fóÑdG  á°VÉjô∏d  ¢ùHÓe  ,á«∏NGO  á«FÉ°ùf  ¢ùHÓe  ,á«∏NGO

 ,á«fÉàc á«∏NGO ¢ùHÓe ,¢SCGô∏d á«£ZCG áæjõ∏d äÉ©Ñb ,Rƒ∏H ÚJÉ°ùa ,èdõà∏d äGRÉØb ,äÉHÉµdG

 ,ΩÉªëà°SG ∫OÉæ°U ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ,äÉ©Ñ≤dG ΩRGƒd ,πMÉµdG ájòMCG ,á°VÉjô∏d á«∏NGO ¿É°üªb

 ,äÉfƒdƒch ÜQGƒL ,¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb ,á«dGhô°S ájOQCG ,á∏jƒW ÜQGƒL ,ΩÉªëà°SG ±ÉØNCG

 äGP ájòMCG ,¢ùHÓe äÉ«bGh ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ±GôWCG ,á«`Ø°üf ájòMCG ,á∏jƒW ¥É°S äGP ájòMCG

 ,á≤«°V äÉ©Ñb ,á«à– πjhGô°S ,IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S ä’ƒ°ü«ªb ,¢ùHÓe äÉbÉj ,á£HQCG

 øe äÉ«bGh ,äÉ©Ñb ,πcÉ«g ôWCG ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,á«fÉàc ¢ùHÓe ,á«∏NGO ¢ùHÓe äGQGó°U

 á£HQCG ,ÜQGƒé∏d ä’ÉªM ,IÒ°üb ÜQGƒL ,äGÎ°S ,∫PÉÑe ,ä’É°T ,¢ùHÓe áeõMCG ,¢ùª°ûdG

 Qó°U ,¿É°üªb ,äÉfÉÑ°V á«∏NGO ∫É©f ,ájòMC’G äÉYôa ,á∏jƒ£dG ÜQGƒé∏d ä’ÉªM ,ÜQGƒé∏d

 ,AÉŸG ≈∏Y èdõà∏d áÑWQ ä’òH ,á≤«°V ÜGƒKCG ,¢ùHÓe ,ΩÉªcC’G- IÒ°üb ¿É°üªb ,¢ü«ª≤dG

 πjhGô°S ,IõgÉL ¢ùHÓe ,ä’òH ,¥ô©∏d á°UÉe á«∏NGO ¢ùHÓe ,¢ùHÓe ádhô°ùe ¿É°üªb

 ,äÉfƒ∏£æH ,¢ùHÓe IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,≥æY äÉ£HQ ,¢ùHÓe ÚfPCÓd á«£ZCG  ,∫ÉØWCÓd

 ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG ,∞WÉ©e ,á«fóÑdG á°VÉjô∏d ájòMCG ,áë°ThCG ,á«LQÉN ¢ùHÓe

 πjhGô°S ,ÚJÉ°ùa ,äÉeÉé«H ,ÅWÉ°û∏d ájòMCG ,ÅWÉ°û∏d ¢ùHÓe ,á°VÉjô∏d ¿É°üªb ,ÒfÉæJ

.ájòMCÓd Qƒ«°S ,á°VÉØ°†a ÜGƒKCG ,á«∏NGO

∂fG ,RófGôH â«LQÉJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 1000 :Ü.¢U ,2467-55403 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉ«æ«e ,∫Ée â«dƒµ«f 1000 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,1000 :Ü.Q

2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π````````«cƒdG º``````````°SG

112:Ü.Q 2027:Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 30.indd   11 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150720 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 õHÉîŸG  äÉéàæŸ  á°ü```°üîàŸG  ô``LÉàŸG  »```a  á```FõéàdÉH  ™```«ÑdG

 ,ájôµ°S  äÉjƒ∏M  ,(õHÉîŸG  π``ª°ûJ  ’)  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh

 ¢Sƒ°S  ,äÉjƒ∏M  iƒ∏M  ™£b  ,äÉjƒ∏M  ájôµ°S  ¢UGôbCG  ,∂«µfÉH  IÓfi  ôFÉ£a  ,äÉjƒ∏M

 óª› Íd ,äÉjƒ∏M ¢Sƒ°S ™HÉ°UCG ,ÊGOƒ°S ∫ƒa äÉjƒ∏M ,¬cGƒØdÉH ∂«c äÉJQƒJ ,äÉjƒ∏M

 ,(äÉjƒ∏◊G  øe  ´ƒf)  óæ¡dG  RƒL  äGôc  ,óª›  ôµ°ùdÉH  ≈£¨e  ∂```«c  ,á```é∏ãe  äÉ```jƒ∏M

.ôFÉ£a ,äGô°ùµŸÉH Iƒ°ûëŸG (AÉ°†«H áMGQ hCG iƒ∏M) äÉZƒædG

IQÉéà∏d ájƒ∏©dG ¿GóªM øH ó«©°S âæH á«bQ á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,387 :Ü.Q ,211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150727 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH , ΩÓaC’G êÉàfEG ,á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G áYÉæ°U äÉgƒjOƒà°SG äÉeóN

 áHÉàc ,π«é°ùàdG äÉgƒjóà°SG äÉeóN ,á«FÉªæ«°S ¢VhôY ,¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG èeGôH êÉàfEG

 ∞«dCÉàdG  äÉeóN  ,ƒjó«`ØdG  áWô°TCG  OGóYEG  ,á«fÓYEG  ÒZ  äÉjÉ¨d  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  ¢Uƒ°üf

 ájÉYódG äÉjÉ¨d É¡æe ¿Éc Ée ±ÓîH ¢Vhô©dG äÉeóN ,»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG ,»≤«°SƒŸG

 êGôNEG ,äÉÑ°SÉæª∏d ƒjó«`ØdG ôjô– äÉeóN ,äÉÑ°SÉæª∏d á«Jƒ°U á«°Sóæg äÉeóN ,¿ÓYE’Gh

.äÉfÓYE’G ΩÓaCG ±ÓîH ΩÓaC’G

IQÉéà∏d Oƒ°SC’G ÜÉÑ°†dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,371 :Ü.Q 314 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   12 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150732 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡©HGƒJh äÉ«dÉªµdGh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H äÓfi

IQÉéà∏d π«◊G è«∏N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,769 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150734 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y áYÉæ°U ,Qƒ£Y

QÉªãà°SÓd ¢SÉ°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,200 :Ü.Q 100 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   13 1/9/22   7:37 AM
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(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150738 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(áaÉ«°†dG äƒ«H) ∫õædG äÉeóN

IQÉéà∏d §°ShC’G ∫Éª°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,340 :Ü.Q 411 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150739 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

.øjhÉæY ΩÉàNCG

IQÉéà∏d AÉæ°ù◊G ôXÉæŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,594 :Ü.Q 117 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   14 1/9/22   7:37 AM

- 65 -



(1424) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150744 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGQÉ¶ædG ™«H

á«ÑgòdG É¡ŸG ¿ƒ«Y ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,910 :Ü.Q 612 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150748 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.øë£dG ∫ÉªYCG

IQÉéà∏d …ôª©ŸG ΩOÉN øH ∫OÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,412 :Ü.Q 90 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 30.indd   15 1/9/22   7:37 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

�إعــــــالن

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 �لعالمــــــــــــــــــــة: 146130

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43 

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1397 فـي 2021/6/27م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: روح املجد اجلديدة للتجارة - ت�سامنية

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ذروة املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 75 ر.ب: 325 �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/22م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116918

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43 

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1240 فـي 2018/4/22م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: حمد القرين للتجارة

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الأ�سا�ص العميق

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

م�سقط،  حمافظة  العامرات،  ولية   ،119 ر.ب:   815 �ص.ب:  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112947

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43 

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1214 فـي 2017/10/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: اأبو هال العاملية �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الدليل القت�سادي �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 141 ر.ب: 123، ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، 

�سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

�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: 114021 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مرتفعات لوى املتحدة للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: روائع مدينة الأحالم للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129515 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1304 فـي 2019/8/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأحمد بن نا�سر بن حممد الغيثي للتجارة واملقاولت 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الروائح النادرة املتميزة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 20 ر.ب: 311 �سلطنة عمان

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131091 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1317 فـي 2019/11/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اك�سري م�سقط

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اك�سري م�سقط الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3068 ر.ب: 111 �سلطنة عمان

جهةم�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86146 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/1/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1093 فـي 2015/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الزوراء لتجارة التبغ والدخان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة اأملا�س العاملية م.م.ح 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: )�سركة م�سجلة وقائمة وفقا لقوانني جزر العذراء الربيطانية 

حتت رقم: 2006206(، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م

- 70 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94717 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/3/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1165 فـي 2016/10/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الزوراء لتجارة التبغ والدخان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة اأملا�س العاملية م.م.ح 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: )�سركة م�سجلة وقائمة وفقا لقوانني جزر العذراء الربيطانية 

حتت رقم: 2006206(، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/1/5م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

169086
جماتالل بي بانديا و�سركاه 

�س.م.م   
2012/4/21التجارة وال�سناعة

269088
جماتالل بي بانديا و�سركاه 

�س.م.م   
2012/4/21التجارة وال�سناعة

369089
جماتالل بي بانديا و�سركاه 

�س.م.م   
2012/4/21التجارة وال�سناعة

2013/9/8التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد476766

2001/3/3التجارة وال�سناعةلوريل فا�سون بى تى اى. ال تى دى56482

2001/3/3التجارة وال�سناعةلوريل فا�سون بى تى اى. ال تى دى66483

2001/3/3التجارة وال�سناعةلوريل فا�سون بى تى اى. ال تى دى76484

2013/3/5التجارة وال�سناعةبي اآر اآي بي هولدر ال ال �سي   873437

2009/8/4التجارة وال�سناعة�سيارتي �س.م.م954493

1999/5/22التجارة وال�سناعةكلي�سرتا هاو�سرمان104909

1999/5/22التجارة وال�سناعةكلي�سرتا هاو�سرمان114910

1267541
لكتالي�س �ساوث افريقيا 

)بي تي واي(   
2013/8/9التجارة وال�سناعة

2013/1/8التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي1371582

2013/1/8التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي1471581

2013/1/8التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي1571580

2005/1/30التجارة وال�سناعةزد واي هولدينغز ال ال �سي   1625615

2004/12/21التجارة وال�سناعةميديا جروب كو.ليمتد1725663
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

2004/12/21التجارة وال�سناعةميديا جروب كو.ليمتد1825664

2005/1/30التجارة وال�سناعةبرينكر انرتنا�سيونال انك1925186

2013/3/5التجارة وال�سناعةبي ال تكنولوجيز، انك2073034

2015/4/13التجارة وال�سناعةم�سقط ل�سناعة ال�سخانات2169558

2015/4/13التجارة وال�سناعةم�سقط ل�سناعة ال�سخانات2255286

2015/4/13التجارة وال�سناعةم�سقط ل�سناعة ال�سخانات2355287

2005/4/9التجارة وال�سناعةاميانويل يونغارو   2426963

2005/4/9التجارة وال�سناعةاميانويل يونغارو   2526964

2676594
�سركة قوانغدونغ فتينة 

الكهربائية املحدودة
2014/6/18التجارة وال�سناعة

2013/2/10التجارة وال�سناعةتامي هاو�س للتجارة �س.ذ.م.م2771710

2013/2/10التجارة وال�سناعةاي بي هولدجنر ال ال �سي2872819

2013/2/10التجارة وال�سناعةاي بي هولدجنر ال ال �سي2972820

2013/2/10التجارة وال�سناعةاي بي هولدجنر ال ال �سي3072821

2002/12/17التجارة وال�سناعةيو - هول انرتنا�سيونال، انك  317822

2012/6/18التجارة وال�سناعةجوي الوكا�س جيولريي ال ال �سي3269044

2012/12/31التجارة وال�سناعةموفيك�س انك   3371431

2012/12/31التجارة وال�سناعةموفيك�س انك   3471430

2005/1/26التجارة وال�سناعةبرينكر انرتنا�سيونال انك3527135

3671944
جيه بي، كيميكالز اأند فار 

ما�سيوتيكالز ليمتد
2014/5/1التجارة وال�سناعة

3771945
جيه بي، كيميكالز اأند فار 

ما�سيوتيكالز ليمتد
2014/5/1التجارة وال�سناعة

2000/6/24التجارة وال�سناعةهي�ساميت�سو فارما�سوتيكال كو، انك386649
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

3973138
تايان - ايكوبار تكنولوجي كو، 

ال تي دي
2013/11/3التجارة وال�سناعة

2005/1/30التجارة وال�سناعة�سكودا اوتو ايه. ا�س   4027255

4171700
�سركة مغامرات �سحراء م�سقط 

لل�سياحة  
2013/2/9التجارة وال�سناعة

2013/3/27التجارة وال�سناعةمطعم احلي ال�سيني4271793

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك437230

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك447231

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك457232

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك467233

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك477234

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك487235

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك497263

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك507264

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك517265

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك527267

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك537573

2006/5/15التجارة وال�سناعةويرلبول بروبرتيز انك547574

2005/6/29التجارة وال�سناعةلكو�ست5529541

2005/6/29التجارة وال�سناعةلكو�ست5629542

5725290
�سركة ظفار للمرطبات واملواد 

الغذائية �س.م.ع.ع
2006/2/13التجارة وال�سناعة

2013/2/10التجارة وال�سناعةمايتاغ بروبرتيز ال ال �سي5872724

2013/2/10التجارة وال�سناعةمايتاغ بروبرتيز ال ال �سي5972725
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

606232
ال�سركة الوطنية للمنظفات 

ال�سناعية �س.م.ع.ع   
1993/4/18التجارة وال�سناعة

6174765
�سندوق تنمية م�سروعات ال�سباب 

�س.م.ع.م  
2013/1/20التجارة وال�سناعة

6277566
كمال عثمان جمجوم للتجارة 

�س.ذ.م.م
2015/1/22التجارة وال�سناعة

6377567
كمال عثمان جمجوم للتجارة 

�س.ذ.م.م
2014/9/2التجارة وال�سناعة

2013/1/7التجارة وال�سناعةزبلتك اي�سثيتك�س اإنك   6472340

2013/1/7التجارة وال�سناعةزبلتك اي�سثيتك�س اإنك   6572342

2013/1/7التجارة وال�سناعةزبلتك اي�سثيتك�س اإنك   6672343

2013/3/5التجارة وال�سناعةدي دي اآي بي هولدر ال. ال. �سي6773623

6867513
جمموعة فريتريد القاب�سة 

�س.م.م
2013/12/11التجارة وال�سناعة

6974079
يوين- بريزيدنت اأنرتبرابز�س 

كورب
2013/2/4التجارة وال�سناعة

7074506
يوين- بريزيدنت اأنرتبرابز�س 

كورب
2013/2/4التجارة وال�سناعة

2017/1/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ركن اخلليج للتجارة7171709

2017/1/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ركن اخلليج للتجارة7271668

7327084
غري اليكرتيك اباليان�سز، انك. 

اوف زهوهاي
2005/1/16التجارة وال�سناعة

2014/2/17التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي7476833

2008/4/23التجارة وال�سناعةبريت�س اير وايز بي ال �سي756444

766476
تيكو فاير اأند �سكيوريتى 

جى اإم بى اإت�س
2000/12/17التجارة وال�سناعة

7729078
�سرياتون انرتنا�سيونال اي بي، 

ال ال �سي
2005/6/29التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

ا�ستــــدراك

وت�سغيل  لإدارة  اجلديد  الختيار  ل�سركة  الت�سفية  اأعمــال  بدء  اإعــــالن  اإلى  بالإ�ســــــارة 

الفنادق �ش.م.م، املن�ســـــور فـــي اجلريدة الر�سميـة العدد )1386(، ال�سـادر بتاريــــــخ 21 �سعبان 

1442هـ، املوافــــق 4 اأبريل 2021م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإلــى 

اأنـــه قد مت عزل امل�سفي / مكتب الفي�سل للتدقيق وال�ست�سارات املالية، وتعيني مكتب املهاد 

اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة  املذكـــورة  لال�ست�سارات م�سفيـا لل�سركـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

�ص.ب: 800  ر.ب:130

هاتف رقم: 92235452 - 95611850

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

مكتب احلمداين الذهبية للتدقيق واال�شت�شارات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج للتجارة �ش.م.م

تاج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�ال�شت�شار�ت  للتدقيق  �لذهبية  �حلمد�ين  مكتب  يعلن 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٣٣٤٤، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - �شكة رقم:٤٣٢٧ - بناية برج املدينة - الدور الثالث - �شقة رقم:٣١٠

�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٧٨٤٥٤٦٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن حمد بن حمود العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط النجم الذهبي للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن حمد بن حمود �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط �لنجم �لذهبي 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٦٥٢٣، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٢٣٣٤٤٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأحمد بن حممد بن �شامل املخيني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمور �شور للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن �شامل �ملخيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمور �شور للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٢٩١، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٤٤٤٤٥٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عامر بن خلفان بن �شامل امل�شلحي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة نبع الوطن احلديث للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عامر بن خلفان بن �شامل �مل�شلحي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نبع �لوطن �حلديث للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤١٣٠٣، وللم�شفي 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٤٠٠ ر.ب:٤٢٠ 

 هاتف رقم:٩٢٩٤٠٢٣٣ - ٩٩٦١٢٤٥٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حممد بن �شامل بن �شعيد اجلابري

�إعــــــــــالن

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

يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لقدرة �لدولية �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤١٢٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

الر�شيل ال�شناعية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٨٣ ر.ب:١٢٤ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جمان للمقاوالت واملنتجات االأ�شمنتية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمان للمقاوالت و�ملنتجات 

�الأ�شمنتية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٣٢٢٠، وللم�شفي وحـده 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الر�شيل ال�شناعية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٨٣ ر.ب:١٢٤ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

- 79 -



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

نعيمة بنت �شامل بن خليفة

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ورود بنت علي بن �شعيد ال�شعدية و�شريكتها للتجارة - ت�شامنية

�شعيد  بن  بنت علي  ورود  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  بن خليفة  �شامل  بنت  نعيمة  تعلن 

�ل�شعدية و�شريكتها للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

١٢٤٨٢٤٠، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٠٠١١٣٧ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة كثبان ال�شويق احلديثة للتجارة - ت�شامنية

�حلديثة  �ل�شويق  كثبان  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  خليفة  بن  �شامل  بنت  نعيمة  تعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٦٠٠، وللم�شفية 

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

�مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٠٠١١٣٧ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية

�إعــــــــــالن

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

�أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملتميزون �لدولية  تعلن جنمة بنت ر��شد بن خلفان �حلب�شية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٨١١٢٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١١م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩١١٠٨٤٠٠ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

فاطمة بنت �شيف بن را�شد املعمرية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة - تو�شية

تعلن فاطمة بنت �شيف بن ر��شد �ملعمرية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة زهور �ملنطقة �حلديثة 

وللم�شفية   ،١١٢١٩٤٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  تو�شية،   - للتجارة 

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

�مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٢٨ ر.ب:٣٢٦

هاتف رقم:٩٩٠٠٩١٤٠ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

رحمة بنت �شعيد بن نا�شر الهدابية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املطبخ ال�شغري �ش.م.م

تعلن رحمة بنت �شعيد بن نا�شر �لهد�بية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملطبخ �ل�شغري �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٢١٠٠، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 

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

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

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٨٠٠٠١٥ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

علي بن �شعيد بن عبداللـه العطار

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول املثلى احلديثة �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن عبد�للـه �لعطار �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حللول �ملثلى �حلديثة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٦١٠٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٤٤٨٩٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شامل بن مرهون بن �شامل املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �شامل بن مرهون بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أغاريد �لباطنة للتجارة 

١٠٢٠٤٧٠، وللم�شفي  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٢٨ ر.ب:٣٢٦ 

 هاتف رقم:٩٩٠٠٩١٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة االأنوار العربية املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأنو�ر �لعربية �ملتحدة  يعلن �شامل بن مرهون بن �شامل �ملعمري 

 ،١٠٩٥٨٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت  للتجارة 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٢٨ ر.ب:٣٢٦ 

 هاتف رقم:٩٩٠٠٩١٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأ�شا�ش املنطقة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �شامل بن مرهون بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شا�ش �ملنطقة �حلديثة 

 ،١١٣٧٩٤٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت  للتجارة 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٢٨ ر.ب:٣٢٦ 

 هاتف رقم:٩٩٠٠٩١٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبدالعزيز بن حمود بن خليفة الرا�شدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية املتحدة لالإمناء �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن حمود بن خليفة �لر��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لوطنية �ملتحدة 

التفاق  وفقا   ،١٠٨١٩٣٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  لالإمناء 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٢٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

العذيبة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤٠٦ ر.ب:١١١ 

 هاتف رقم:٩٥١٧٧٩٩٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عامر بن حممد بن عوبد امل�شهلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شناعات اجللدية احلديثة �ش.م.م

�ل�شناعات �جللدية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�شهلي  بن عوبد  عامر بن حممد  يعلن 

وللم�شفي   ،٢١٠٦٠٤٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �حلديثة 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٨٤١٤٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج لتدوير النفايات �ش.م.م

يعلن عامر بن حممد بن عوبد �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلليج لتدوير �لنفايات 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٥١٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٨٤١٤٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأحمد بن رام�ش بن �شامل جعبوب

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد رام�ش بن �شامل جعبوب و�شريكه للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �أحمد بن ر�م�ش بن �شامل جعبوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أحمد ر�م�ش بن �شامل 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت  للتجارة  و�شريكه  جعبوب 

بالرقـم ٢١٦٧٧٢٧، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٧٠ ر.ب:٢١٥

 هاتف رقم:٩٩٦٢٨٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عامر بن اأحمد بن �شهيل جعبوب

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحبة املتحدة للتجارة - ت�شامنية

�ملتحدة  �ل�شحبة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  جعبوب  �شهيل  بن  �أحمد  بن  عامر  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٣١٤٦، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٨٠٦١٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

فهد بن حممد بن �شامل ال�شنفري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة فهد بن حممد بن �شامل ال�شنفري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن فهد بن حممد بن �شامل �ل�شنفري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فهد بن حممد بن 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  �ل�شنفري  �شامل 

بالرقـم ١٢٧٦٤٩٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٢٨٤ ر.ب:٢١١

 هاتف رقم:٩٦٦٩٣٣٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد عوين حممد بطا�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناهل �شحار العاملية �ش.م.م

يعلن حممد عوين حممد بطا�ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مناهل �شحار �لعاملية �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق   ،١٠٢٧٣٤٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  ٢٠٢١/١١/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية العامرات - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٤٣٣٢٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شلطان بن �شرور بن حممد اخلرو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة العربية املتحدة خلدمات ال�شيانة والتنظيف �ش.م.م

يعلن �شلطان بن �شرور بن حممد �خلرو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعربية �ملتحدة 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�لتنظيف  �ل�شيانة  خلدمات 

١٢٤٧٣١٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

 هاتف رقم:٩٩٤١٩٧٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حمد بن حمود بن عدمي التوبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوبي والرواحي للتجارة �ش.م.م

يعلن حمد بن حمود بن عدمي �لتوبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لتوبي و�لرو�حي للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٧١٤٥٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٣٢٢ ر.ب:٦٢٠

هاتف رقم:٩٦٦٦٤٣٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

خالد بن جمعة بن علي ال�شداك

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراج �شحار للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �شر�ج �شحار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شد�ك  يعلن خالد بن جمعة بن علي 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨١٢٦٧، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٥٢٠ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩١٧٩٠٠٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن �شعيد املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عبداللـه بن حممد املعمري واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبد�للـه بن حممد بن �شعيد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبد�للـه بن حممد 

�ملعمري و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٨٠٥١٢٦٧

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٢٤٦٧٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

يحيى بن اإ�شماعيل بن حممد البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االمتياز للريا�شة - ت�شامنية

يعلن يحيى بن �إ�شماعيل بن حممد �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �المتياز للريا�شة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٥١٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٠٦٠٧٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن ح�شني بن حممد املعيني

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار املدينة الوطنية - ت�شامنية

يعلن علي بن ح�شني بن حممد �ملعيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ر �ملدينة �لوطنية - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥١٨٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٤٤٤٤٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شيف بن عبداللـه بن �شامل املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شنع ميناء �شحار لل�شناعات البال�شتيكية �ش.م.م

�شحار  ميناء  م�شنع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  �شيف  يعلن 

 ،١٠٥٣٢٩٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لبال�شتيكية  لل�شناعات 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٧٣٣ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن �شعود بن خمي�ش الرا�شبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليزن للمقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن �شعود بن خمي�ش �لر��شبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ليزن للمقاوالت �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٣٥١٢٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

٢٠٢١/٧/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

مدينة ال�شلطان قابو�ش - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢١٦ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٣٨٦٦٦٦٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عبداللـه بن حممد بن �شليم اليعقوبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  �شركة �حلمة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ليعقوبي  �شليم  بن  يعلن عبد�للـه بن حممد 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٣٣٥٩، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٦م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٢٥٠ ر.ب:١١٧

هاتف رقم:٩٩٦٧٠٣٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

يو�شف بن �شامل بن حمد احل�شرمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمزم �ش.م.م

يعلن يو�شف بن �شامل بن حمد �حل�شرمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمزم �ش.م.م، و�مل�شجلة 

٢٠٢١/١٢/١٢م،  �ملوؤرخ  ١٢٧٣٩٠٩، وفقا التفاق �ل�شركاء  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  لدى 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٥١١٩٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأمين رحيم بخ�ش �شماء البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االآفاق الف�شية العاملية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الآفاق �لف�شية �لعاملية  �لبلو�شي  �أمين رحيم بخ�ش �شماء  يعلن 

حــــــق  ١٢٦٢٧٢٢، وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٠١ ر.ب:١١٩

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

رفيق بن رم�شان بن �شابر البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية للعناية باملنازل �ش.م.م

للعناية  �لعاملية  �ل�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  �شابر  بن  رم�شان  بن  رفيق  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١٦٢٣٧٩٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  باملنازل 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٣٣٧ ر.ب:١١٥

هاتف رقم:٩١٤٠٦٦١٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأحمد بن مبارك بن حمدان احلرا�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عايل املقامات للتجارة - ت�شامنية

�ملقامات  �شركة عايل  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  بن حمد�ن �حلر��شي  بن مبارك  �أحمد  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٠١٢، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٣٥٩٦٢٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نبهان بن حمد بن م�شعود الذخري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة روافد عز احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن نبهان بن حمد بن م�شعود �لذخري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�فد عز �حلديثة للتجارة 

وللم�شفي   ،١٠٣٩٠٥١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٢٩٨٨٣١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عمر بن علي بن عبداللـه احلو�شني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكنانة للتجارة والت�شويق �ش.م.م

يعلن عمر بن علي بن عبد�لـلـه �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لكنانة للتجارة و�لت�شويق 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٥٨٢٩٣، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

٢٠٢١/٩/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٣٧٩٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شيف بن �شباع بن را�شد الر�شيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات زادي العاملية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خدمات ز�دي �لعاملية  يعلن �شيف بن �شباع بن ر��شد �لر�شيدي 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤١٠٠٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٧١٨٩٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

مبارك بن عبداللـه بن خمي�ش اجلديدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة االجتاهات االأربعة للم�شاريع املتطورة �ش.م.م

يعلن مبارك بن عبد�للـه بن خمي�ش �جلديدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الجتاهات �الأربعة 

 ،١٢٦٦١٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ملتطورة  للم�شاريع 

فـي  �ل�شركـــــــة  ٢٠٢١/١١/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

�ش.ب:١٦٢ ر.ب:٦١٢

هاتف رقم:٩٩٤٦٦٣٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نا�شر بن علي بن �شند املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتزه النخيل ال�شياحي �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منتزه �لنخيل �ل�شياحي  يعلن نا�شر بن علي بن �شند �ملعمري 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٥٤٨٠٧٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٨٨١٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

خالد بن عبيد بن حممد املخمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحر اخلليج املتميزة لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن خالد بن عبيد بن حممد �ملخمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بحر �خلليج �ملتميزة 

١٢٩٦٧٧٥، وللم�شفي  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  لال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٥٩١٧٧٧٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري

�إعــــــــــالن

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

يعلن �أحمد بن مبارك بن م�شلم �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لدفوف �لدولية �ش.م.م، 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٣٢٢٠٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

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

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

�ش.ب:٥٥ ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٩٢٠٠٧٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شالح بن ح�شن بن حممد البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات ذهبون للتجارة �ش.م.م

ذهبون  مرتفعات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  حممد  بن  ح�شن  بن  �شالح  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١٦٤٣٦٦٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢٦٢٩ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٧١٥٢٧٨٩٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

خمي�ش بن �شليمان بن خمي�ش ال�شعدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حمود بن �شليمان بن خمي�ش ال�شعدي و�شريكه �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن �شليمان بن خمي�ش �ل�شعدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمود بن �شليمان بن 

خمي�ش �ل�شعدي و�شريكه �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٥٧٣٣، 

٢٠٢١/١٠/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي  وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

هاتف رقم:٩٢٤٧٢٢٨٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأحمد بن حممد بن �شامل العرميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأكادميية ال�شغرية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن حممد بن �شامل �لعرميي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأكادميية �ل�شغرية 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٨١٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:١٠٠ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٥٠٦٤٩٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

يو�شف بن مبارك بن يو�شف الكندي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور البدائع للتجارة - تو�شية

�لبد�ئع للتجارة -  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زهور  �لكندي  يعلن يو�شف بن مبارك بن يو�شف 

تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣٣١٣٦٦٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٧١٧٠٠٠١٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

علي بن عي�شى بن نا�شر اليزيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع املهند�ش اجلديدة لل�شيانة واملقاوالت 

يعلن علي بن عي�شى بن نا�شر �ليزيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �ملهند�ش �جلديدة 

لل�شيانة و�ملقاوالت، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٦٣٠٠، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:٤٠٠ ر.ب:١٢٩

هاتف رقم:٩٢٨٠٩٣٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حميد بن حممد بن حمد احلجري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة رمال بدية الف�شية للتجارة - ت�شامنية

�لف�شية  بدية  �شركة رمال  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  يعلن حميد بن حممد بن حمد �حلجري 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٥٧٨٥، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:٣٧ ر.ب:٤١١

هاتف رقم:٩٥٤٥٥١١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شليمان بن �شعيد بن حمد البادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة االأعمال احلديثة �ش.م.م

يعلن �شليمان بن �شعيد بن حمد �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نقطة �الأعمال �حلديثة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣١٥٥٧٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٧٣٦٣٠٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن �شامل بن �شعيد العي�شائي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد وعلي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد �لعي�شائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد وعلي للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٦٢٠٥، وللم�شفي 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٢١ ر.ب:٣٢٢

هاتف رقم:٩٥٠٥٥٤٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

بدر بن �شامل بن �شعيد الربيعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الباطنة الدولية �ش.م.م

�لدولية  �لباطنة  �أ�شو�ء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لربيعي  �شعيد  �شامل بن  يعلن بدر بن 

حــــــق  ١١٢٦٢٤٧، وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٥٦٩٧٨٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنار للتموين وال�شيافة �ش.م.م

للتموين  �ملنار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لر�جحي  �شالح  بن  �شليمان  بن  د�وود  يعلن 

و�ل�شيافة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٢٦٩١، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

احليل ال�شمالية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤١٦١ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٦٠٤٦٩٥١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

طارق بن عبداملطلب بن داود الزدجايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة الروؤية امل�شتقبلية للتنمية ال�شياحية �ش.م.م

يعلن طارق بن عبد�ملطلب بن د�ود �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لروؤية �مل�شتقبلية 

 ،١٧٩٣٣٠٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ل�شياحية  للتنمية 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

�ش.ب:٢٢٢٣ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٦٠٨٥٥٤٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن �شامل بن ربيع الري�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات لوى الع�شرية للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن �شامل بن ربيع �لري�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرتفعات لوى �لع�شرية 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٠٧٦٣، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٢٢٢ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٥٠٥٠٠٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

بدر بن �شيف بن غ�شني امبو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريا�ش ال�شفرة للتجارة والنقل - تو�شية

يعلن بدر بن �شيف بن غ�شني �مبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ريا�ش �ل�شفرة للتجارة 

٥٠٩٨٢٧٠، وفقا التفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�لنقل - تو�شية، و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٣٣٣ ر.ب:٦١١

هاتف رقم:٩٩٥١٥٦٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

خالد بن �شيف بن غ�شني امبو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ما وراء اخلليج �ش.م.م

يعلن خالد بن �شيف بن غ�شني �مبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ما ور�ء �خلليج 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٣٠٩٨، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٢٩م،  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٥١٥٦٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فو�شت �ش.م.م

يقــوم  �أنـه  �القت�شادية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لعامليون  يعلن مكتب �خلرب�ء 

بت�شفـيــة �شركة فو�شت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٥١٨٦٧، 

�ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢١/١٢/٢٧م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�شناو - والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:١٥١ ر.ب:٤١٨

هاتف رقم:٩٩٢٢٢٩٧١-٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم:٢٥٧٧١٥٧٢  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن �شيف بن �شامل ال�شام�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عبداللـه بن �شيف بن �شامل ال�شام�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن �شيف بن �شامل �ل�شام�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبد�للـه بن �شيف بن 

�شامل �ل�شام�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٠٠٤٠٥

�لعنو�ن  �ل�شركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �جلميــع مر�جعــــة 

�الآتـي:

�ش.ب:٥١٢ ر.ب:٥٧١

هاتف رقم:٩٢٢٣٥٢٢٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عامر بن علي بن عامر الها�شمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شامل ال�شنيدي وعامر الها�شمي للتجارة - ت�شامنية

يعلن عامر بن علي بن عامر �لها�شمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل �ل�شنيدي وعامر 

�لها�شمي للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٣٣٤٨، 

�ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املنرتب - والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:٥٩٠ ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٥٠٦٠٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جنائن بدية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عامر بن علي بن عامر �لها�شمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنائن بدية للتجارة 

١٠٣٦٦١١، وفقا  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حلف - والية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:٥٩٠ ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٥٠٦٠٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حممد بن را�شد بن حمد العرميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االرتباط االأول �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الرتباط �الأول �ش.م.م،  يعلن حممد بن ر��شد بن حمد �لعرميي 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٥٦٩٨١٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

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

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

�ش.ب:٦٠٤ ر.ب:١١٦

هاتف رقم:٩١٩٩٠٠٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نا�شر بن حممد بن �شامل احلجري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع رمال الدا�شر الغربية للتجارة - ت�شامنية

يعلن نا�شر بن حممد بن �شامل �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع رمال �لد��شر 

�لغربية للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٥١٦٨، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٣٩٨٧٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حميد بن خلفان بن حميد الر�شيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حميد بن خلفان بن حميد الر�شيدي و�شريكه - ت�شامنية

يعلن حميد بن خلفان بن حميد �لر�شيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حميد بن خلفان بن حميد 

�لر�شيدي و�شريكه - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٤٥١٠١، وفقا 

�لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/١/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٩٠٧ ر.ب:٣٢٠

هاتف رقم:٩٩٤٤٤٨٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

خليل بن اإبراهيم بن �شالح ال�شيزاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيوت �شحار العقارية - ت�شامنية

�شحار  بيوت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شيز�وي  �شالح  بن  �إبر�هيم  بن  خليل  يعلن 

�لعقارية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨١٩٠٣، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٣٢٢٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

في�شل بن �شامل بن عبداللـه برهام

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هرمز للخدمات املالحية - ت�شامنية

للخدمات  هرمز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  برهام  عبد�للـه  بن  �شامل  بن  في�شل  يعلن 

�ملالحية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٢٣٢٤٠، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٢٩٧٩٢٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شليمان بن م�شعود بن علي احلارثي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روؤية اإفريقيا للتجارة �ش.م.م

يعلن �شليمان بن م�شعود بن علي �حلارثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روؤية �إفريقيا للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠١١٥٠٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٦٤٥ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٩٥٦٦٨٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة ال�شاهر للتجارة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن علي بن عبد�للـه �لفار�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�حة �ل�شاهر للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٦٠٨٦٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٦٠١ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٩٨٩١٠٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإبراهيم بن حممد بن خمي�ش املزروعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخور اخلليج للمقاوالت �ش.م.م

�خلليج  �شخور  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملزروعي  خمي�ش  بن  حممد  بن  �إبر�هيم  يعلن 

وللم�شفي   ،١٠٧٦٠٣٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للمقاوالت 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٢٢ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٧٧٧٤٤٧١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

يو�شف بن علي بن عبداللـه البادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلوارزميات لتقنية املعلومات �ش.م.م

لتقنية  �شركة �خلو�رزميات  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  بن عبد�للـه  بن علي  يو�شف  يعلن 

�ملعلومات �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٧١٢١، وللم�شفي وحـده 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٢ ر.ب:١١٦

هاتف رقم:٩٩٦٠٨٤١٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

قا�شم بن حممد بن عبداللـه العطار

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العطار واجلهوري للتجارة �ش.م.م

يعلن قا�شم بن حممد بن عبد�للـه �لعطار �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعطار و�جلهوري 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٨٩٨١، وللم�شفي وحـده 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٣٩٨٠٩٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

روبينا بنت �شليمان بن �شعبان ال�شندية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شما ثمريت الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

تعلن روبينا بنت �شليمان بن �شعبان �ل�شندية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شما ثمريت �لذهبية 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٩١٩٦، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٤م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٨٩  ر.ب:٢١١

هاتف رقم:٩٩٧٤٦٣٧٤ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

هالل بن �شامل بن هالل اخلنب�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء الباطنة الف�شية �ش.م.م

يعلن هالل بن �شامل بن هالل �خلنب�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء �لباطنة �لف�شية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٨١٢٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٣٤٠ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٣١٦٦٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شيف بن علي بن عامر املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقور جبال الباطنة للتجارة - ت�شامنية

�لباطنة  بت�شفـيــة �شركة �شقور جبال  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  �شيف بن علي بن عامر  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧١٥٠٤، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٥٦ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غزالن جبال جمان للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غزالن جبال جمان  يعلن �شيف بن علي بن عامر �ملعمري 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٧٨١، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

  حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٥٦ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

مرهون بن خمي�ش بن �شامل احلو�شني

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل ال�شلوم للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن مرهون بن خمي�ش بن �شامل �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل �ل�شلوم للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٣٨٦٥، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٨٣٤٧٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الغيزين للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن مرهون بن خمي�ش بن �شامل �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ء �لغيزين للتجارة 

وللم�شفي   ،١١٤٧٩٢٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٨٣٤٧٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حممد رفيق خان حممد ميني خان

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات زحل العاملية �ش.م.م

يعلن حممد رفيق خان حممد ميني خان �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرتفعات زحل �لعاملية 

حــــــق  ١٠٨٣٩٠٤، وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٧٩٣٣٠٢٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نا�شر بن حممد بن عبداللـه اجلابري

�إعــــــــــالن

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

يعلن نا�شر بن حممد بن عبد�للـه �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لت�شاند �لتجارية - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٠٩٨٩٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٦ ر.ب:٣٢٢

هاتف رقم:٩٩٣١٢٤٢٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

من�شور بن نا�شر بن علي العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء اأحمد بن جعفر بن �شلمان �ش.م.م

يعلن من�شور بن نا�شر بن علي �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبناء �أحمد بن 

جعفر بن �شلمان �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٩٩٣٥، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

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

هاتف رقم:٩١١٨١٥٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شعيد بن يو�شف بن �شعيد الكندي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الفلك احلديثة للخدمات اللوج�شتية - ت�شامنية

�حلديثة  �لفلك  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكندي  �شعيد  بن  يو�شف  بن  �شعيد  يعلن 

للخدمات �للوج�شتية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٢٩٤٠، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٥٥٥٦٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

را�شد بن يحيى بن حمدان العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد اخلليج املتكاملة - ت�شامنية

�خلليج  رو�فد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعربي  حمد�ن  بن  يحيى  بن  ر��شد  يعلن 

�ملتكاملة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٦٣٦٧، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٥٧ ر.ب:٦١٧

هاتف رقم:٩٩٣٤٤٧٠١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن عي�شى بن �شعيد املنذري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج الدقم الوطنية �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن عي�شى بن �شعيد �ملنذري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أمو�ج �لدقم �لوطنية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٢٨٩١٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٤٥٦٩٨١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شاهر بن نا�شر بن يا�شر اجلنيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحاب الكون - تو�شية

يعلن �شاهر بن نا�شر بن يا�شر �جلنيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحاب �لكون - تو�شية، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٧٥٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

هاتف رقم:٩٥٤٤٤٤٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن نا�شر بن عبداللـه احلامدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج للت�شييد �ش.م.م

�أبر�ج للت�شييد  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أحمد بن نا�شر بن عبد�للـه �حلامدي  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٣٦٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٨٧ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٩٦٥٠٩٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شيف بن زهران بن علي اجلابري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املا�شة الوطنية للم�شاريع احلديثة - تو�شية

يعلن �شيف بن زهر�ن بن علي �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملا�شة �لوطنية للم�شاريع 

وللم�شفي   ،١١٠٨٣٤٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - �حلديثة 

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

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٩٤١٩١٩١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

ح�شني بن را�شد بن نا�شر البداعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع اأبناء البداعي احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن ح�شني بن ر��شد بن نا�شر �لبد�عي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �أبناء �لبد�عي 

�حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

١١٨٩٨٢٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٩٣٤ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٤٧٧٤٧٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اإ�شماعيل بن قمرب بن علي العجمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مويز و�شركاه �ش.م.م

يعلن �إ�شماعيل بن قمرب بن علي �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مويز و�شركاه �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٣٣٢٢٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٣م، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

القرم - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤٦٩ ر.ب:٤١١

هاتف رقم:٩٩٣٥٤٠١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

زين بن عبداللـه بن حممد احلداد

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة امل�شرور لبيع طيور الزينة وم�شتلزماتها - تو�شية

يعلن زين بن عبد�للـه بن حممد �حلد�د �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �مل�شرور لبيع طيور �لزينة 

وم�شتلزماتها - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٦٩٥، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٨٩ ر.ب:٢١٦

هاتف رقم:٩٩٢٩١٢٨٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

بدر بن عبداللـه بن ها�شل الر�شيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رحاب الرديدة املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن بدر بن عبد�للـه بن ها�شل �لر�شيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رحاب �لرديدة �ملتحدة 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤٥٥٢، وللم�شفي 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١ ر.ب:٣١٥

هاتف رقم:٩٦١٤١٣٣٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نبهان بن حمد بن م�شعود الذخري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدريز لالإن�شاء احلديث - ت�شامنية

 - �لدريز لالإن�شاء �حلديث  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـه  �لذخري  يعلن نبهان بن حمد بن م�شعود 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٣٣٦، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حلف - والية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم: ٩٢٩٨٨٣١١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حميد بن علي بن �شليمان الفريوز

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء الفرقدين العاملية �ش.م.م

يعلن حميد بن علي بن �شليمان �لفريوز �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء �لفرقدين �لعاملية 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٧٧٨٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٠١ ر.ب:١١٩

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

را�شد بن حمد بن حممد الربيعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة را�شد بن حمد بن حممد الربيعي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن ر��شد بن حمد بن حممد �لربيعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر��شد بن حمد بن حممد 

�لربيعي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣٠٩٨٥٥٩، 

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

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٤٨ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٨١٩٩٩٦٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العاملية للإن�صاء �ش.م.م

بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلــن 

�ل�صركة �لعاملية للإن�صاء �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1102907، 

وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/12/14م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم: 96314204

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأمنيات للتعمري واال�صتثمار العقاري �ش.�ش.و

يعلــن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 

�صركة �أمنيات للتعمري و�ال�صتثمار �لعقاري �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 

�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  1025803, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 94872045

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

مكتب �صامل اخل�صيبي لتدقيق احل�صابات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صفريات املتحدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـــة �ل�صفريـــات  يعلــن مكتب �صالــم �خل�صيبـــي لتدقيق �حل�صابـــات 

التفاق  وفقا   ,1103466 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتحدة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/13م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم:28

�ش.ب:428 ر.ب:131 

 هاتف رقم: 24665355 فاك�ش رقم: 24665350

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

وليد بن خمي�ش بن حميد الربيعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع وليد وعبداللـه التجارية - ت�صامنية

وليد وعبد�للـه  �صركة م�صاريع  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لربيعي  وليد بن خمي�ش بن حميد  يعلن 

�لتجارية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1061557, وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/25م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 464 ر.ب: 511

هاتف رقم: 95134919 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

عبدالعزيز بن حمود بن خليفة الرا�صدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الومي�ش الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن حمود بن خليفة �لر��صدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لومي�ش �لوطنية 

التفاق  وفقا   ,1067065 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/10/24م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1103 ر.ب: 133 

هاتف رقم: 95177990 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ا�صتيت كورب�ش م�صقط �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن حمود بن خليفة �لر��صدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ��صتيت كورب�ش 

التفاق  وفقا   ,1281366 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  م�صقط 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/10/24م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: 95177990 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�ردة الل�ؤل�ؤية للأزياء �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن حم�د بن خليفة الرا�شدي اأنـه يقــ�م بت�شفـيــة �شركة ال�ردة الل�ؤل�ؤية 

التفاق  وفقا   ،1217085 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للأزياء 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/10/24م،  امل�ؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــ�ر 

ال�شركـــة علــى العن�ان االآتـي:

اخل�ير اجلن�بية - والية ب��شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 608 ر.ب: 112 

هاتف رقم: 95177990 

كمــــا يدعــــ� امل�شفـي مب�جـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثب�تيــة علـــى العنـــ�ان املذكــــ�ر اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�شركـة اأن ي�ؤديها للم�شفـي 

على العن�ان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن العقيد املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة م�شاريع درر املنرية للتجارة واملقاوالت - ت��شية

املنرية  درر  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــ�م  اأنـه  املقبايل  العقيد  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلن 

 ،1065660 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت��شية،   - واملقاوالت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــ�ر التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العن�ان االآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99639104

كمــــا يدعــــ� امل�شفـي مب�جـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثب�تيــة علـــى العنـــ�ان املذكــــ�ر اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�شركـة اأن ي�ؤديها للم�شفـي 

على العن�ان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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جا�صم بن حممد بن حمود احل�صرمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الثلثية التعاونية �ش.م.م

يعلن جا�صم بن حممد بن حمود �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لثلثية �لتعاونية 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1005947 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/12/21م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: 95566771 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز �صر اجلمال �ش.م.م

يعلن جا�صم بن حممد بن حمود �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مركز �صر �جلمال 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1004745 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/12/21م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: 95566771 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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نا�صر بن حممد بن علي القا�صمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القا�صمي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�لوطنية  �لقا�صمي  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لقا�صمي  علي  بن  حممد  بن  نا�صر  يعلن 

 ،1641751 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت  للتجارة 

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

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 752 ر.ب: 133 

هاتف رقم: 99448509 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

علي بن عي�صى بن علي جعبوب

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عقارب ال�صحراء للتجارة - ت�صامنية

يعلــن علي بن عي�صى بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عقارب �ل�صحر�ء للتجارة - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1244818, وفقا التفاق �ل�صركاء 

�ملوؤرخ 2021/12/25م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �صللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 95901017 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

- 128 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

حممد بن �صعيد بن حمد املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأقم�صة الربن�صي�صة �ش.م.م

�لربن�صي�صة  �أقم�صة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  حمد  بن  �صعيد  بن  حممد  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1730169, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 608 ر.ب: 111

هاتف رقم: 92800800 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

اأمين بن رحيم بن بخ�ش �صماء البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعجوبة م�صقط للإن�صاءات �ش.م.م

يعلن �أمين بن رحيم بن بخ�ش �صماء �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أعجوبة م�صقط 

وللم�صفي   ,1141902 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للإن�صاء�ت 

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

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 3885 ر.ب: 112

هاتف رقم: 95499256 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صامل بن حممد بن را�صد الكعبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأهلية ملنتجات االأملنيوم واالأخ�صاب �ش.م.م

يعلن �صامل بن حممد بن ر��صد �لكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأهلية ملنتجات �الأملنيوم 

و�الأخ�صاب �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1559338, وفقا التفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/6/16م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 324 ر.ب: 315

هاتف رقم: 99332125 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

طارق بن مو�صى بن دروي�ش الزدجايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلنجر للخدمات الهند�صية �ش.م.م

يعلن طارق بن مو�صى بن دروي�ش �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلنجر للخدمات 

1193928, وفقا التفاق  �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم  �لهند�صية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/9/16م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حلة ال�صدر - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99527257 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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عبداللـه بن �صامل بن حممد ال�صعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة قي�ش بن �صامل بن حممد ال�صعيدي و�صريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

بن  �صامل  بن  �صركة قي�ش  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صعيدي  �صامل بن حممد  بن  يعلن عبد�للـه 

حممد �ل�صعيدي و�صريكه للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 

�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  1063149, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: 624 ر.ب: 319

هاتف رقم: 98877166 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

ر�صوان بن عو�ش بن عا�صور القعيطي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القعيطي املتحدة للتجارة - تو�صية

يعلــن ر�صـــو�ن بن عـــو�ش بن عا�صـــور �لقعيطي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقعيطي �ملتحدة 

وللم�صفي   ,1274170 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة 

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

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 654 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99699622 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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خليفة بن �صليمان بن عبداللـه الكيومي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطول االأكرب للمقاوالت �ش.م.م

�الأكرب  �لطول  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكيومي  عبد�للـه  بن  �صليمان  بن  يعلن خليفة 

وللم�صفي   ,1274446 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للمقاوالت 

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

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 95598588 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

يزيد بن عبداللـه بن حمود امل�صكري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلراز احلديثة �ش.م.م

يعلن يزيد بن عبد�للـه بن حمود �مل�صكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلر�ز �حلديثة �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1244470 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 

2021/9/7م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية �صور - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم: 91169911 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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ح�صني بن را�صد بن نا�صر البداعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمة االإبداع العاملية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة قمة �الإبد�ع �لعاملية  يعلــن ح�صني بن ر��صد بن نا�صر �لبد�عي 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1335920, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: 934 ر.ب: 311

هاتف رقم: 94774766 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

علي بن اأحمد بن م�صلم بيت علي بدر

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبق �صللة الدولية �ش.م.م

يعلــن علي بن �أحمد بن م�صلم بيت علي بدر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عبق �صللة �لدولية 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1249604, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 465 ر.ب: 411

هاتف رقم: 99699066 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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طلل بن علي بن هلل الرحبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو تركي العاملية �ش.م.م

يعلــن طلل بن علي بن هلل �لرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبو تركي �لعاملية �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1275571 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 

2021/11/1م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

�ش.ب: 1270 ر.ب: 114

هاتف رقم: 99559383 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

�صلطان بن �صيف بن من�صور العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة امل�صاريع ال�صاملة خلدمات املعدات والنقل �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صاريع �ل�صاملة  يعلــن �صلطان بن �صيف بن من�صور �لعامري 

خلدمات �ملعد�ت و�لنقل �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1112366، 

فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/9/2م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية 

�ش.ب: 179 ر.ب: 619

هاتف رقم: 99319557 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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عامر بن نا�صر بن اأحمد امل�صهلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الكيان احلديث �ش.م.م

يعلــن عامر بن نا�صر بن �أحمد �مل�صهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لكيان �حلديث 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1042403 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/12/27م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99280280 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن حمد الدرعي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العربية العاملية االأوىل للم�صروعات �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صعيد بن حمد �لدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركة �لعربية �لعاملية �الأوىل 

للم�صروعات �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1054269, وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/11/24م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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مكتب الطاوؤو�ش الذكي لتعقب املعاملت

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النه�صة لتجارة املعدات �ش.م.م

يعلــن مكتب �لطاوؤو�ش �لذكي لتعقب �ملعاملت �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لنه�صة لتجارة 

التفاق  وفقا   ,1027546 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملعد�ت 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/9/19م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - بناية �صماء حفيت - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 338 ر.ب: 118

هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 23384726 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

مانع بن �صامل بن عامر الكثريي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن �صامل الكثريي للتجارة �ش.م.م

�لكثريي  �صامل  �بن  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكثريي  عامر  بن  �صامل  بن  مانع  يعلــن 

التفاق  وفقا   ,1217957 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/29م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 92286608 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

عبداحلميد بن اأحمد بن حممد الفهدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأيدي العامرة �ش.م.م

يعلــن عبد�حلميد بن �أحمد بن حممد �لفهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأيدي �لعامرة 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1179173 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/9/15م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بدبد - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 488 ر.ب: 620

هاتف رقم: 92732761 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

نا�صر بن حممد بن عبداللـه اجلابري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االحتاد للم�صاريع االإن�صائية �ش.م.م

يعلن نا�صر بن حممد بن عبد�للـه �جلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الحتاد للم�صاريع 

وللم�صفي   ,1065484 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �الإن�صائية 

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

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 1603 ر.ب: 133

هاتف رقم: 92000043 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

معاذ بن اأحمد بن �صامل البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رواد م�صقط املتحدة �ش.م.م

�ملتحدة  م�صقط  رو�د  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�صي  �صامل  بن  �أحمد  بن  معاذ  يعلــن 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1165919, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 91919950 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

علياء بنت عبداللـه بن حمود امل�صكرية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع يزيد املتميزة �ش.م.م

يزيد  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �مل�صكرية  حمود  بن  عبد�للـه  بنت  علياء  تعلن 

التفاق  وفقا   ,1245789 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتميزة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية  2021/9/7م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �صور - حمافظة جنوب ال�صرقية

 هاتف رقم: 99119116 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

يو�صف بن اأحمد بن علي البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم التعاون للتجارة - ت�صامنية

يعلــن يو�صف بن �أحمد بن علي �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنوم �لتعاون للتجارة - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1113470, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 95344225 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

اأ�صعد بن نا�صر بن عبداللـه احلامدي

�إعــــــــــالن

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

�ملتحدة  �صحار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلامدي  عبد�للـه  بن  نا�صر  بن  �أ�صعد  يعلن 

�لعاملية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1266838, وللم�صفي وحـده 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:487 ر.ب:311

هاتف رقم:96662366 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

في�صل بن جمعة بن ها�صل ال�صكيلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ارادو�ش املتحدة للتجارة �ش.م.م

�ملتحدة  �ر�دو�ش  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صكيلي  ها�صل  بن  جمعة  بن  في�صل  يعلــن 

التفاق  وفقا   ,1030422 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/11/15م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1142 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99453339 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االآمال احلليمة �ش.م.م

�حلليمة  �الآمال  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صكيلي  ها�صل  بن  جمعة  بن  في�صل  يعلــن 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1070294 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/11/15م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1142 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99453339 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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اأحمد بن �صليمان بن حميد ال�صكيلي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنائن اأم �صيح للتجارة - ت�صامنية

يعلــن �أحمد بن �صليمان بن حميد �ل�صكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنائن �أم �صيح للتجارة - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1252114, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 132 ر.ب: 315

هاتف رقم: 92123804 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

اأ�صعد بن �صعيد بن حمد العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأن�صب للإن�صاءات والديكور �ش.م.م

للإن�صــاء�ت  �الأن�صــب  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  حمد  بن  �صعيد  بن  �أ�صعد  يعلن 

وفقا التفاق   ،1001138 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  و�لديكور �ش.م.م, 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/12/15م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 590 ر.ب: 121

هاتف رقم: 95417230 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن عبداللـه العرميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زين لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلن �صعيد بن حممد بن عبد�للـه �لعرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زين لتقنية �ملعلومات 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1169287, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 3885 ر.ب: 112

هاتف رقم: 92928019 - 99106446

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

حممد بن را�صد بن حمد العرميي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلزيرة للمرطبات الوطنية �ش.م.م

للمرطبات  �صركة �جلزيرة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعرميي  بن حمد  ر��صد  بن  يعلن حممد 

�لوطنية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1277905, وللم�صفي وحـده 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 604 ر.ب: 116

هاتف رقم: 91990022

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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علي بن حممد بن علي ال�صريف باعلوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جممع �صما مرباط الطبي �ش.م.م

يعلن علي بن حممد بن علي �ل�صريف باعلوي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �صركة جممع �صما مرباط 

التفاق  وفقا   ,1291018 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لطبي 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2019/6/13م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �صللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 93922334 - 90156515 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

نا�صر بن �صيف بن عزان الكلباين

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نا�صر الكلباين و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلــن نا�صر بن �صيف بن عز�ن �لكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نا�صر �لكلباين و�صريكه 

للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1253081, وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/11/17م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99261478 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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م�صلم بن علي بن زايد بيت �صعيد

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبل ري�صوت للتجارة - ت�صامنية

يعلــن م�صلم بن علي بن ز�يد بيت �صعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جبل ري�صوت للتجارة - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 2110679, وللم�صفي وحـده حــــــق 

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

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92552745 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

حممد بن مرهون بن �صعيد ال�صليمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز �صور العاملي �ش.م.م

يعلــن حممد بن مرهون بن �صعيد �ل�صليمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مركز �صور �لعاملي 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,1363845 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/11/23م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

الغربة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 92789733 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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نادية بنت را�صد بن عبيد اخل�صورية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأمل بنت خمي�ش بن �صنني الر�صيدي و�صريكتها للتجارة - ت�صامنية

تعلن نادية بنت ر��صد بن عبيد �خل�صورية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �أمل بنت خمي�ش بن 

�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكتها  �لر�صيدي  �صنني 

حــــــق  وحـدها  وللم�صفية  2021/12/29م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,3184862 بالرقـم 

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

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم: 92926967 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــية

نعيمة بنت �صامل بن خليفة

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة نعيمة بنت �صامل بن خليفة و�صريكتها للتجارة - ت�صامنية

�أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة نعيمة بنت �صامل بن خليفة  تعلن نعيمة بنت �صامل بن خليفة 

  ، و�صريكتها للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1248232

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية 

مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم: 97001137 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــلن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــية
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م�سلم بن عي�سى بن حماد العوائد

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفن الراقي املتكاملة �ش.م.م

يعلن م�شلم بن عي�شى بن حماد العوائد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفن الراقي املتكاملة 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1318016 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط

�ش.ب: 992 ر.ب: 133

هاتف رقم: 98700002 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حمد بن �سعيد بن حممد الغداين

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفائز الرابع للتجارة �ش.م.م

يعلن حمد بن �شعيد بن حممد الغداين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفائز الرابع للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1178628، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 94050209 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

- 146 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

حممد بن �سامل بن عبداللـه اجلابري

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف امللكي لال�ستثمار �ش.م.م

امللكـــي  ال�شيــف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شالــم بن عبداللـــه اجلابــري  بن  يعلن حممــد 

وللم�شفي   ،1232159 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لال�شتثمار 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 123 ر.ب: 111

هاتف رقم: 95999052 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حممود بن �ساملني بن �سقاط بني عرابة

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان م�سقط ال�ساملة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ريـــان م�شقـــط  يعلن حممــود بن �شاملني بن �شقــاط بني عرابــة 

ال�شاملة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1098608، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/12/28م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط

�ش.ب: 205 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99638222 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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ر�سوان بن علوي بن عبداللـه املرزع

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الذكية العاملية �ش.م.م

الذكية  اخلدمات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املرزع  عبداللـه  بن  علوي  بن  ر�شوان  يعلن 

العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1093728، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99451131 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك للت�سويق �ش.م.م

يعلن ر�شوان بن علوي بن عبداللـه املرزع اأنـه يقـوم بت�شفـية �شركة اأمالك للت�شويق �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1784668، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99451131 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

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

للهند�شة  الطوارق  �شركة  بت�شفـية  يقـوم  اأنـه  املرزع  عبداللـه  بن  علوي  بن  ر�شوان  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1063552، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99451131 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حمدان بن خمي�ش بن علي الرئي�سي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة �سنا�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمدان بن خمي�ش بن علي الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واجهة �شنا�ش للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1327706، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 97798496 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن حممد بن مبارك النعيمي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن خالد بن حممد بن مبارك النعيمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خالد بن حممد بن 

مبارك النعيمي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،3239926

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

 حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99517555 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن �سامل احلجري

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نربا�ش ال�سرقية احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�شرقية  نربا�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري  �شامل  بن  حممد  بن  نا�شر  يعلن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوالت  للتجارة  احلديثة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1160353

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

هاتف رقم: 92908303 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن اأحمد البخيت الروا�ش

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيتي ال�ساملة - ت�سامنية

يعلن حممد بن اأحمد البخيت الروا�ش اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيتي ال�شاملة - ت�شامنية، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1010600 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/12/27م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99808080 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

علي بن نا�سر بن عبيد ال�سعدي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سان ال�سعدي للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن نا�شر بن عبيد ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو ح�شان ال�شعدي للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1250212، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98969907 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن نا�سر بن حمود الريامي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي املتاألق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن نا�شر بن حمود الريامي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرمي املتاألق للتجارة 

وللم�شفي   ،1009902 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

وحـده حـق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99779319 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

وليد بن عي�سى بن نا�سر احلارثي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سرق القابل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

القابل  �شرق  اأبراج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  نا�شر  بن  عي�شى  بن  وليد  يعلن 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1166175، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 400 ر.ب: 419

هاتف رقم: 99474414 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فخر العار�ش - ت�سامنية

فخــر  م�شاريــع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  �شليمان  بن  حممد  بن  �شلطان  يعلن 

العار�ش - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1091495، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 328 ر.ب: 515

هاتف رقم: 99199950 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

عبدالعزيز بن عبداللـه بن دروي�ش البلو�سي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز واأحمد عبداللـه البلو�سي املتحدة �ش.م.م

�شركة عبدالعزيز  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن دروي�ش 

اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  واأحمد عبداللـه البلو�شي املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/9/1م،  املـــوؤرخ  ال�شركــــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1038660

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 160 ر.ب: 314

هاتف رقم: 99334120 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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بدر بن م�سلم بن �سامل هبي�ش

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطار ال�سالم للتجارة �ش.م.م

للتجارة  ال�شالم  قطار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  هبي�ش  �شامل  بن  م�شلم  بن  بدر  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1063405، وفقـــا التفـــاق ال�شركــــاء 

املـــوؤرخ 2021/12/6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 2310 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99097255 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

يو�سف بن �سامل بن علي الكثريي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سحراء لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن يو�شف بن �شامل بن علي الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شر ال�شحراء لال�شتثمار 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1363451، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 78 ر.ب: 122

هاتف رقم: 99097225 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن �سهيل بن �سامل جعبوب
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سر�ت �حلياة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سامل بن �سهيل بن �سامل جعبوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سرات احلياة للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2168707، وللم�سفي 

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

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

هاتف رقم: 99290006 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�سفــي
حمد بن �سعيد بن حممد �لكيومي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و��سل لالأعمال �جلديدة - ت�سامنية

يعلن حمد بن �سعيد بن حممد الكيومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وا�سل لالأعمال اجلديدة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1326605، وللم�سفي وحـده حــــــق 

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

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 96080292

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�سفــي
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في�سل بن �سامل بن عبداللـه برهام

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سماء للتجارة - ت�سامنية

يعلن في�شل بن �شامل بن عبداللـه برهام اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�شماء للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2163411، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99580248 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنابة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجـــارة  االإنابـــة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  برهــام  عبداللـه  بن  �شالـــم  بن  في�شـــل  يعلن 

وللم�شفي   ،2126907 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99580248 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

- 156 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

علي عبدالهادي جمرن الفهد النعيمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لينجو للرتجمة  يعلن علي عبدالهادي جمرن الفهد النعيمي 

واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1359424، وفقـــا التفـــاق 

ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2021/12/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 حمافظة م�سقط

�ش.ب: 124 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99464522 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

علي بن ح�سني بن حممد املعيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم جمز ال�سغرى - ت�سامنية

اأنـــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شيـــم جمــز ال�شغــرى -  يعلن علي بن ح�شــني بن حممــد املعينــي 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1130236، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 92444483 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع املتكامل الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شعــاع املتكامــل الدوليــة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1159049، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211

هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن حمد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع بركاء للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن خمي�ش بن حمد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع بركاء للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1362085، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99402226 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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يحيى بن اإبراهيم بن يحيى العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت العروبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن يحيى بن اإبراهيم بن يحيى العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت العروبة للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1115181، وفقـــا التفـــاق 

ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2021/9/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 111 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99778084 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن م�سعود بن تعيب العلوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعالن للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م

للم�شاريع  جعالن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العلوي  تعيب  بن  م�شعود  بن  حممد  يعلن 

ال�شاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1038421، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 9 ر.ب: 416

هاتف رقم: 92666928 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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ها�سم بن �سعيد بن �سهيل  فا�سل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ظفار الف�سية - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة ظفار الف�شية -  يعلن ها�شم بن �شعيد بن �شهيل فا�شل 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1311274، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98000233 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

عارف بن عبداللـه بن علي اليافعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول التحليلية املتقدمة �ش.م.م

التحليليــة  �شركة احللـــول  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  بن علي  بن عبداللـه  يعلن عارف 

1145561، وفقـــا التفـــاق  املتقدمة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2021/12/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 992 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99483911 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأمين بن حممد بن خلفان الر�سيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلرنا�ش املتحدة - ت�سامنية

يعلن اأمين بن حممد بن خلفان الر�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلرنا�ش املتحدة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1143894، وفقـــا التفـــاق ال�شركــــاء 

املـــوؤرخ 2018/6/19م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 271 ر.ب: 320

هاتف رقم: 93333971 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

عبداللـه بن خ�سيب بن حمد القريني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القريني واأوالده لبيع احلديد واخلردة - تو�سية

واأوالده  القريني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  القريني  يعلن عبداللـه بن خ�شيب بن حمد 

لبيع احلديد واخلردة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1117207، 

2021/12/21م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة  املـــوؤرخ  وفقـــا التفـــاق ال�شركــــاء 

التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95594454 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سخر بن عبداللـه بن مبارك اجلنيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلاجر الراقية - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع احلاجر  يعلن �شخر بن عبداللـه بن مبارك اجلنيبي 

الراقية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1140889، وفقـــا التفـــاق 

ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2021/12/26م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 92539777 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

علي بن عبداملح�سن بن حممد اآل ال�سيخ

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة علي بن عبداملح�سن ال�سيخ و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن عبداملح�شن بن حممد اآل ال�شيخ اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي بن عبداملح�شن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجــارة  و�شريكتــه  ال�شيـــخ 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،3060934

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99337100 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة بوابة �سنا�ش العاملية للمقاوالت واالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن �شامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة �شنا�ش العاملية 

  ،1339342 الـتجاري بالرقـم  ال�شجل  اأمانة  للمقاوالت واالإن�شاءات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99428122 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ امللتقى الذهبية - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن مبارك الغيثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ امللتقى الذهبية - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1129776، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 96999908 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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هزاع بن حممد بن �سعيد املعمري

اإعــــــــــالن

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

يعلن هزاع بن حممد بن �شعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفرن للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1242374، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 512 ر.ب: 571

هاتف رقم: 96669015 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

مطر بن خمي�ش بن �سامل احلارثي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احلرادي للتجارة �ش.م.م

يعلن مطر بن خمي�ش بن �شامل احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء احلرادي للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1131015، وفقـــا التفـــاق ال�شركــــاء 

املـــوؤرخ 2021/10/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ش.ب: 547 ر.ب: 320

هاتف رقم: 99373124 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1424(

عادل بن حممد بن �سالح ال�سيزاوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأيان الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عادل بن حممد بن �شالح ال�شيزاوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع اأيان الوطنية 

 ،1184748 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99456996 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

جميلة بنت اأحمد بن �سامل احلب�سية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ست�سارات املهنية والتطوير الوظيفي �ش.م.م

تعلن جميلة بنت اأحمد بن �شامل احلب�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اال�شت�شارات املهنية 

 ،1371895 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الوظيفي  والتطوير 

وفقـــا التفـــاق ال�شركــــاء املـــوؤرخ 2021/12/20م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 

التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــية  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92132221 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

في�شل بن حمود بن ها�شل الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة في�شل بن حمود الر�شيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

حمود  بن  في�سل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�سيدي  ها�سل  بن  حمود  بن  في�سل  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكه  الر�سيدي 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١0٢١١5٤
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:598 ر.ب:320
 هاتف رقم:99200765

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شلمان بن اأحمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز ال�شالم املتحدة �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  كنوز ال�سالم املتحدة  يعلن �سلمان بن اأحمد بن علي العجمي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١67١06, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:695 ر.ب:117
 هاتف رقم:92229778

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

نا�شر بن �شيف بن عزان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شيف الكلباين الوطنية للتجارة - ت�شامنية
الكلباين  �سيف  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  عزان  بن  �سيف  بن  نا�سر  يعلن 
 ,١3٢688٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  الوطنية 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢١/١١/9م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99261478 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عادل بن مراد بن اإ�شماعيل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة البلو�شي والعدواين للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عادل بن مراد بن اإ�سماعيل البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البلو�سي والعدواين 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٢7٢5١, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 95115180 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

اأ�شعد بن �شعيد بن حمد العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلذاء اجلديد �ص.م.م
يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلذاء اجلديد �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١063776 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢0٢١/١٢/١5م, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
احليل ال�شمالية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب:590 ر.ب:121
 هاتف رقم: 95417230 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن را�شد بن حمد العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأناقة الغربية �ص.م.م

يعلن حممد بن را�سد بن حمد العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأناقة الغربية �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١573٤١١, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:604 ر.ب:116

 هاتف رقم: 91990022 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

مكتب النربا�ص املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمال النا�شعة للتجارة - تو�شية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرمال 
 ,٤١0٢860 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة  النا�سعة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 79666404 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 

علي بن حممد بن علي ال�شريف باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوثر للتطوير واال�شتثمار �ص.م.م

يعلن علي بن حممد بن علي ال�سريف باعلوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكوثر للتطوير 
بالرقـم ١٢893١6, وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  وال�ستثمار �ش.م.م, 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 98881756 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز عر�ص ال�شلطانة للتجميل �ص.�ص.و
عر�ش  مركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - الإقليمي  املكتب  يعلن 
 ,١٢57367 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و,  للتجميل  ال�سلطانة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢0٢١/١٢/٢١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ص.ب:338 ر.ب:118
 هاتف رقم: 24116936 فاك�ص رقم: 24117153 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

زهرة بنت مال اللـه بن عبدالرحيم الرئي�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هم�شات العامرات املتحدة �ص.م.م
هم�سات  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  الرئي�سية  عبدالرحيم  بن  اللـه  مال  بنت  زهرة  تعلن 
 ,١١87088 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املتحدة  العامرات 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: 1520 ر.ب: 311
 هاتف رقم: 91790088 

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�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حممد بن �شعيد بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزون لل�شياحة �ص.م.م

يعلن حممد بن �سعيد بن حمد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مزون لل�سياحة �ش.م.م, 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١0١0680,وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:608 ر.ب:111 

هاتف رقم: 92800800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شروق لل�شياحة �ص.م.م

يعلن حممد بن �سعيد بن حمد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سروق لل�سياحة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0١0683, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:608 ر.ب:111 

هاتف رقم: 92800800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شعيد بن علي بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التعمري احلديث للمقاوالت والبناء �ص.م.م
احلديث  التعمري  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  حمود  بن  علي  بن  �سعيد  يعلن 
 ,١8١693٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  والبناء  للمقاولت 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢١/6/١5م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�شقط

�ص.ب:486 ر.ب:130 
هاتف رقم: 99388994

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي 

اأمين بن رحيم بن بخ�ص �شماء البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ناريندر بال و�شركائه �ص.م.م

يعلن اأمين بن رحيم بن بخ�ش �سماء البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ناريندر بال و�سركائه 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١6007١, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 3885 ر.ب: 112
 هاتف رقم:95499256 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

�شامل بن حممد بن را�شد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدا�شيات الدولية �ص.م.م
الدولية  �سدا�سيات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكعبي  را�سد  بن  حممد  بن  �سامل  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١67853١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢0٢١/6/١6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ص.ب: 258 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 99332125 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

ن�شر بن عامر بن �شوين احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شت�شفى مزون اخلا�ص �ص.م.م
يعلن ن�سر بن عامر بن �سوين احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ست�سفى مزون اخلا�ش 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١058366 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢0١9/٢/٢١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
حمافظة م�شقط

�ص.ب: 371 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 99318386 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

نا�شر بن علي بن �شند املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرحال للم�شاريع الوطنية �ص.م.م

يعلن نا�سر بن علي بن �سند املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرحال للم�ساريع الوطنية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١7٤56٤6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢0٢١/١0/٢6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم: 99881655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شلطان بن �شرور بن حممد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأبحاث املعمارية �ص.م.م

يعلن �سلطان بن �سرور بن حممد اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأبحاث املعمارية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١830805, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 608 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 99419733  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

حممد فتح اللـه الربك بيت فريد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأنور بن �شعيد بن جمعان ال ح�شون و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد فتح اللـه الربك بيت فريد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنور بن �سعيد بن جمعان 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية,  للتجارة  و�سريكه  ال ح�سون 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,٢١٢68١8
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 95030021 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

هيثم بن �شيف بن �شامل العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأزهار الباطنة الع�شرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن هيثم بن �سيف بن �سامل العمريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأزهار الباطنة الع�سرية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١88٤38, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: 329 ر.ب: 326
 هاتف رقم: 99064253 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عمر بن دروي�ص بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عمر بن دروي�ص بن �شليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن عمر بن دروي�ش بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمر بن دروي�ش بن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكه  البلو�سي  �سليمان 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١050١95, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم: 96447786 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن �شيف بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة قمر الطريف للتجارة �ص.م.م
يعلن اأحمد بن �سيف بن علي املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة موؤ�س�سة قمر الطريف للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١33٢565, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم: 92245906 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٤(

عبداللـه بن حمود بن حميد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احتاد املدن للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن حمود بن حميد الطوقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احتاد املدن للتجارة 

وللم�سفي   ,١007٢٢3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاولت 

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

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

هاتف رقم: 98987970 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
يو�شف بن �شليمان بن عبداللـه اخلرو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأريج �شوين للتجارة - ت�شامنية

�سوين  اأريج  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  عبداللـه اخلرو�سي  بن  �سليمان  بن  يو�سف  يعلـن 

عـــن   ,١0١3٢83 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية,   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ميثاق �صحم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  ل�سركــــة ميثاق �سحم  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0٤١83١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدانة الكربى للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـة الدانة الكربى للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0936١3، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعاين احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املعاين احلديثة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢75953 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار العبري احلديثة للتجارة �ش.م.م

اأ�سوار العبري احلديثة  يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٤88٤٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوادي �صحار املتكاملة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بوادي �سحار املتكاملة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢0٤3٢9،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

عي�صى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزدجايل الذهبية - تو�صية

الزدجايل  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الزدجايل  عبدالرحمن  بن  مراد  بن  عي�سى  يعلـن 
الذهبية - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١06٤336، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

�صلطان بن �صليمان بن مبارك اخلمي�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رنني االإبداع للتجارة �ش.م.م

االإبداع  رنني  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلمي�سي  مبارك  بن  �سليمان  بن  �سلطان  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١١6١56،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاديات الوطنية �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركة 
العاديات الوطنية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ١0٢7970، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �صعيد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز اجلزيرة املميزة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حممد بن علي بن �سعيد ال�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة رموز اجلزيرة املميزة 
عـــن   ،١٢0060١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

حممد بن حميد بن عبداللـه امل�صقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدر وحممد لالأعمال - ت�صامنية

وحممد  بدر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  امل�سقري  عبداللـه  بن  حميد  بن  حممد  يعلـن 
عـــن   ،١367١٢١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للأعمال 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

نكتل بن خلفان بن عزيز االأخزمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع النباأ الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلـن نكتل بن خلفان بن عزيز االأخزمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع النباأ الذهبية 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١05٤٢05،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

خلفان بن عبداللـه بن �صحـي ال�صناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صم�ش ال�صحى احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�سحى  �سم�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سناين  يعلـن خلفان بن عبداللـه بن �سحـي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  احلديثة 

١0٤0٢٢8، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خلفان بن �صامل احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�صامنية

العاملية  املها  ل�سركة عيون  امل�سفـي  ب�سفـتـــــه  �سامل احلب�سي  بن  يعلـن عبداللـه بن خلفان 
عـــن   ،١0٢8١٢3 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

املوؤيد بن عبداللـه بن زعل الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة االبتهاج الع�صري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الع�سري  االبتهاج  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الفار�سي  زعل  بن  بن عبداللـه  املوؤيد  يعلـن 
 ،١30٢675 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العيوين لال�صتثمار �ش.م.م

لل�ستثمار  العيوين  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١67063 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
حممد بن �صعيد بن خلفان الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل العذيبة �ش.م.م

يعلـن حممد بن �سعيد بن خلفان الوهيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة تلل العذيبة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١60١7٤١،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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�صامل بن م�صتهيل بن �صعيد ال�صحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صامل بن م�صتهيل بن �صعيد ال�صحري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �سامل بن م�ستهيل بن �سعيد ال�سحري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركــة �سامل بن م�ستهيل بن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  ال�سحري  �سعيد 

بالرقـــم ٢١6١93١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

علي بن عبداللـه بن �صيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل بات احلديثة للتجارة - تو�صية
يعلـن علي بن عبداللـه بن �سيف املقبايل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة معامل بات احلديثة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١7١856، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب بيت املحا�صبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مفاهيم حللول االأعمال �ش.م.م
االأعمال  حللول  مفاهيم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدويل  املحا�سبة  بيت  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١53٤8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

خلفان بن �صامل بن خ�صيب اليعربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صهباء للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلـن خلفان بن �سامل بن خ�سيب اليعربي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سهباء للخدمات 
والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 508٤8٤9، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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�سامل بن حميد بن خلفان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة روابي املن�سورة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن حميد بن خلفان ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روابي املن�سورة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١3٢٢389،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

جميل بن �سعيد بن عبداللـه املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لو�سان احلديثة للتجارة - تو�سية 
يعلـن جميل بن �سعيد بن عبداللـه املالكــــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة لو�ســـان احلديثــة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١077٢80، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن حممد بن �سعود البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيادي اجلوهرية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سيف بن حممد بن �سعود البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االأيادي اجلوهرية 
عـــن   ،١005٤٢5 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب لالأثاث �ش.م.م
يعلـن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة احلبيب للأثاث �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١09963٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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