
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1425(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإن�سـاء الأكادمييـة ال�سلطانـية للإدارة وحتديـد  مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقــــــم 2022/2 

اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي. 

بتعيني رئي�س للأكادميية ال�سلطانية للإدارة.  مر�ســـــوم �سـلطانــــي رقــــــم 2022/3 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات      
                                  الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال

قــــــــــــــرار اإداري رقـــــــــــــم خ/2022/4   �ســــادر فـــــي 2022/1/6 بتعديــل م�سمــى �سركــة 

اأكــ�ســا للتاأميـــــن )اخلليـــــــج( �س.م.ب )مقفلــــــة( 

اإىل جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �س.م.ب 

مقفلة )فرع �سلطنة عمان(.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                               وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/9/1 باملوافقة على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة. 

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعلن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة.

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية.

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

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

ا�ستـــدراك.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط الكهروميكانيكية واخلدمات 

الأمنية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل ال�سهيلي للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة مل�ستلزمات ال�سلمة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغد العربية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ النجاح الراقي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سحار امل�سرقة للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العل للم�ساريع املثالية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سللة للتطوير �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد للتجهيزات الطبية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحرية للم�ساريع اجلديدة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع ال�سرق احلديثة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثلث مراحل �سريعة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�س جمان ال�ساطعة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الكون �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املك�سرات �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الذهب الأبي�س �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الأ�سود للم�ساريع املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الف�سي احلديث �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة لتقييم اخل�سائر �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة للخدمات الزراعية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدارة الوطنية للخدمات التجارية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سماء للأعمال �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر اجلزيرة العاملية �س.م.م.

و�سريكــه  املع�سنــي  ن�سيــب  حماد  بن  علي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأجماد هرويل ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضليمان وحفيظة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قهوة العرب العاملية - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طريق االإعمار الدولية للمقاوالت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وهج االإبداع املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ب�ضاير مطرح للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القليعة احلديثة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع واحة الفلوجة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة األوان الطيف لالإنتاج الرقمي والت�ضميم �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع قمة ال�ضماء للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الر�ضتاق للهند�ضة والتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بيت التقنية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأفكار ال�ضاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التفاح االأزرق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو اآية النبهاين للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرزاق البحر لالأ�ضماك �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عمران �ضاللة لال�ضتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امليزة التناف�ضية للتجارة �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز التقنية االأوىل خلدمات ال�ضيارات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنم النعامي للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضندباد الذهبي ل�ضفر وال�ضياحة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرائد للم�ضتلزمات العلمية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلطوة الكاملة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برج حموت للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواعد م�ضقط للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احليل ال�ضمالية للتجارة �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الثامنة املتميزة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكتبة وت�شجيالت املبداأ �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو مرمي املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زوايا م�شقط املتقدمة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللم�شة الذهبية املتكاملة لالإن�شاءات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ م�شقط العامرة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلدير املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإمداد للتموين الغذائي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبدالكرمي �شاهي و�شركائه للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلياة للطاقة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرخاء الع�شرية - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمود للم�شاريع املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية خلدمات البيانات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شافان لل�شناعات الورقية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغد العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بخيت حممد زعبنوت املهري و�شريكه 

للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية  ل�شركة االأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلمراء للتجارة العامة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راية اآ�شيا للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط املتحدة للخدمات والت�شويق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزمل لالإن�شاءات الع�شرية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمود لالإن�شاءات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة م�شاريع عمان �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيان �شحار للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كمة خلدمات حقول النفط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج �شحار الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلك للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء عمر املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكاتف الرواد �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار العايل للإن�ساءات - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع للتثمني -ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�ساعل النور املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ينابيع اجلود ال�ساملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اليا�سمني الأخ�سر �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي مرباط احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي العا�سمة احلديثة للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكارات التكنولوجيا الدولية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اجلنوب املتكاملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد علي �سعيد ال�سمع ال�سحري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلارة الذهبي - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل �سنا�س احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقود املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق العا�سمة للم�ساريع الرائدة �س.م.م.

للتجـــارة  و�سركـــاه  يو�ســـف  بــن  ل�سركــة عبداملنعــم  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعلن عن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع ال�سروق العاملية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاهر خلدمات التطوير �س.م.م.

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

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج الدقم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدار للمعار�ش وامل�ؤمترات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط للخدمات الل�ج�شتية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإمدادات العربية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رويال لل�شحن ال�شريع �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإجنازات ال�ش�يق للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شام�شي العاملية - ت��شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تنا�شق االأعمدة - ت��شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جممع ال�شمان الطبي - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�هرة م�شقط اجلديدة للتجارة - ت��شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قرطبة املميزة الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�ؤاد لتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى امل�شنعة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامل الثمني �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�ريات العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبداع الفيحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�خ زعبيل للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريف �شمحان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقنية اجلديدة للتجارة - ت��شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفاق اجلبل ال�شامخ �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنمة الت�شميم العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل ل�ى املتميزة للم�شاريع املتكاملة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال �شناو اخل�شراء للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروق اخلري ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى ال�شاطئ للتجارة - ت��شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اله�ية لالت�شال الت�ش�يقي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شعاع احلديثة �ش.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س اجلو املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الغريفة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سرق للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول الكواكب للأنرتنت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد علي عبداحل�سني �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ ال�سرين للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو العرب للمقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمرة للم�ساريع احلديثة �س.م.م.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سيف بن حممد الغيثي و�سركاه  اإعلن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سميح ويو�سف للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوىل لتجارة الأثاث �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغذاء ال�سامل �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبحار الدولية للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف ال�سعادة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العت�سام العربية للتجارة واملقاولت �س.�س.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة العراق احلديثة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنت للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز العلو - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف بابل احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

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

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا لوى احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف طيبة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سنا�س للتجارة - تو�سية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب العامل للخدمات البيئية �س.�س.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س ال�ساخمات لل�سم�سرة العقارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيجن - احلياة اأ�سهل - بي فـي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الع�سري لل�ست�سارات الهند�سية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�س م�سقط الوطنية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل دلتا للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب اجلزيرة لل�سناعات احلديدية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية الأ�سماك امللكية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغنجة املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفليتي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمرية جودي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املن�سة احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد م�سعود العلوي للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريام القابل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحن املا�سي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوىل للريا�سة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء للخدمات الطاقة ال�سم�سية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة املنى للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراع الدائم للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درر الربميي الربونزية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سرحات للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طوارق ال�سحراء احلديثة للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رمال ال�سحراء للمقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزلن �سحراء جمان للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزلن �سحراء الباطنة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزلن �سحراء الغبرياء للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الغبرياء للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلفني املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل ال�سرق للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الكندي للأعمال �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عزان ال�سبلي وخلفان اجلابري للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار �سحار للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن غريب بن �سامل الربيكي وولده 

للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املدينة املتكاملة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارات ال�سرق احلديثة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كواكب الديرة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دم�س للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول التجارية املتكاملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفلك فهود للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأ�سداء الباطنة املتكاملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعبيلة للأعمال وال�ستثمار �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املنورة لل�سحن واخلدمات التجارية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون املجهول �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمرة فنجاء الذهبية للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سني الرائدة �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق امل�سرق العاملي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد اخلليج العاملية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعمال البنية الأ�سا�سية الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سيم �سحار املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرجوحة للت�سميم والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء الظاهرة للم�ساريع اللوج�ستية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق اخلليج احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الغد ال�ساطع للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجادة الرائدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق اجلزيرة العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�سي واملحرزي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للديكور العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد الباطنة املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح الثالثي العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحات ينقل الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سامل علي جعبوب و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية.

اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة اأمل بنــت خميــــ�ش بن �سنيـــن الر�سيـــدي 

و�سريكتها - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل دبي املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حزام �ساطئ اخلليج للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�ساء اجلميل للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإطاللة ال�سعيدة للتجارة- تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الزيتون للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركائز الوطنية ال�ساملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء للعمران واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركات بركاء العاملية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأركان الثابتة �ش.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج احللنيات للخدمات ال�سياحية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الهندي العاملية للتجارة �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اخلليج الذهبية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلواجز للتجارة واملقاولت �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامدي الوطنية - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج للتطوير العقاري �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطاء الدولية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باوزير و�سريكه للتجارة وال�ستثمار �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخامة احلديثة للمقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار احلديثة للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل املتحدة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر م�سقط للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يعقوب الزدجايل املتكاملة �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هلل �سعراء للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأودية بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجري وال�سعدي للتجارة - ت�سامنية.

اإعـــلن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة ال�سرعــــة القـ�ســـوى احلديثــــــة خلدمــــــات 

ال�سيارات �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنيدي والبلو�سي العاملية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكلت ماما �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الربميي احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنيدي والها�سمي للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة م�سقط للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة الع�سرية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمزار لل�ستزراع ال�سمكي �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون فيحة للتجارة �س.م.م.

العلوي و�سريكه  �سعيد  الت�سفـية ل�سركة مكتوم بن علي بن  اأعمال  اإعلن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ونا�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة ملهي ال�سيب �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمني بن را�سم بن عنرب بن اآل عنرب و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الريان ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يعقوب الزدجايل ال�ساملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن اكروت املع�سني للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للهياكل واملقطورات - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف الرباق لل�ستثمار �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزان للم�ساريع املتميزة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ نفعاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هدى حبيب و�سريكها �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو دانة النبهاين للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�س الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف الباطنة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة زاخر للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سادر التقدم للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الهند�سية �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رملة وهيبة �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة باب ال�ضالم الوطنية للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الف�ضاء للم�ضاريع �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز م�ضقط للغو�ش واملغامرة والأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد واأمني للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضفوفة للحلول الذكية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اإبداع الغد للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الحتاد للحلول التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبل حار للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع �ضنعاء للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رينبو اأروكايا �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القامو�ش �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النظرة املا�ضية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منارة �ضحار املا�ضية للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضريط الذهبي لالإنتاج الفني �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التكنولوجيا املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ابن قا�ضم الدولية للتجارة العامة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأثيل لل�ضياحة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأتني للم�ضاوي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الحتاد لتوريد الآلت واملعدات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضعادة العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوكيل لالإن�ضاءات الهند�ضية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفهم املثايل للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهل الريحان للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مطعم مروج ال�ضعادة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع جذور املجد �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حت�ضني للتجارة �ش.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لقطع الغيار وزينة ال�سيارات �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات مطرح اجلديدة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اجلنوب املتكاملة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العرب احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الزمالك للتجارة �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي بني خالد للتجارة �س.م.م.

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

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول م�سقط للم�ساريع احلديثة �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع الأندل�س للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة امل�سيق للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرياين احلديثة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س اخلليج العاملية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س الإعمار الوطنية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمار ال�سهي و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لتقنية البحار �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الذهبية خلدمات النفط �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاجد لريادة الأعمال �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف للت�سوق �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللمع للهند�سة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان الفار�سي و�سركائها للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيووال انرتنا�سيونال ليميتد �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مظهر وعلي �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سامل وهيثم للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الهنائي و�سركاه للتجارة �س.م.م.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق اخلليجي للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج الهند�سية واملقاولت �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمدان بن علي بن حمدان الرو�سدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة العيد للتجارة �س.م.م.

الرابحــة لل�سحافــة والدعايــة  ال�سفقــة  الت�سفـية ل�سركة  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 

والإعلن �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز القرم التجاري �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطن العمانية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سدقاء ال�ستة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طربية الوطنية للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظلم الهادي للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار طروادة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

للتجارة  املتميزة  �سما اخلابورة  ل�سركة م�ساريع  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبيات املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوران�س الدولية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واأحمد القلم - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال اخلليج الذهبية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار للم�ساريع �س.�س.و

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج اخلري للتطوير وال�ستثمار العقاري �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة الربميي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيوم اجلزيرة للتجارة �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ف�ضاء الداخلية للتجارة - ت�ضامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عويفية احلديثة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مكتب البخاري خلدمات التدريب �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الزاهر للم�ضاريع التنموية �ش.�ش.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الأندل�ش لالأدوات القرطا�ضية واملكتبية - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وميربيل األي�ضون توجن اآند جوو و�ضريكه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الوليد واإدري�ش املتميزة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضاحل ل�ضناعة الأنابيب �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي ال�ضعيبة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز ال�ضرقية الرتفيهي �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضم�ش امل�ضرقة لل�ضياحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مناحل احليل للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع الطريف احلديثة للتجارة واملقاولت - 

تو�ضية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الربواز امل�ضع للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية لل�ضركة العلمية ملعدات مكافحة احلريق )موؤ�ض�ضة 

منطقة حرة( �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احتاد الأمل املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإبراهيم �ضامل ال�ضيابي و�ضركاه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأنوار الق�ضيم �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضتقبل الر�ضيل للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة و�ضايف اجلمال للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزاين املزيونة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضعالن الوطنية �ش.م.م.

رقم 
ال�صفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2022/2

باإن�ساء الأكاديمية ال�سلطانية للإدارة 

وتحديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/42 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة،

وعلى نظام معهد الإدارة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/28،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة الأولـــــى

تن�ساأ اأكادميية ت�سمى "الأكادميية ال�سلطانية لالإدارة"، وتكون لها ال�سخ�سية العتبارية، 

وتتمتع بال�ستقالل املايل والإداري.

املــادة الثانيــــة 

تكون الأكادميية ال�سلطانية لالإدارة حتت الرعاية الفخرية جلاللة ال�سلطان.

املــادة الثالـثــــة 

يكون مقر الأكادميية ال�سلطانية لالإدارة فـي حمافظة م�سقط، ويجوز بقرار من جمل�س 

اأمناء الأكادميية اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات الأخرى.

املــادة الرابعــــة 

حتدد اخت�سا�سات الأكادميية ال�سلطانية لالإدارة وفقا للملحق رقم )1( املرفق.

املــادة اخلام�ســـة 

يعتمد الهيكل التنظيمي لالأكادميية ال�سلطانية لالإدارة وفقا للملحق رقم )2( املرفق.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

املــادة ال�ساد�ســـة 

ا�ستثناء من اأحكام نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه، يكون لالأكادميية ال�سلطانية 

اأع�سائه  بتعيني  وي�سدر  ال�سلطاين،  البالط  ديوان  وزير  برئا�سة  اأمناء،  جمل�س  لالإدارة 

وحتديد مدة ع�سويتهم قرار من جمل�س الوزراء.

وتكون ملجل�س الأمناء ال�سالحيات ذاتها املقررة ملجال�س اإدارات الهيئات العامة املن�سو�س 

عليها فـي نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه.

املــادة ال�سابعــــة 

مر�سوم  بتعيينه  وي�سدر  اخلا�سة  بالدرجة  رئي�س  لالإدارة  ال�سلطانية  لالأكادميية  يكون 

واملرا�سيم  القوانني  فـي  عليها  املن�سو�س  الوحدة  رئي�س  �سالحيات  له  وتكون  �سلطاين، 

ال�سلطانية، ويح�سر جميع اجتماعات جمل�س الأمناء دون اأن يكون له �سوت معدود، وذلك 

على النحو املن�سو�س عليه فـي نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه.

املــادة الثامنــــة 

توؤول اإىل الأكادميية ال�سلطانية لالإدارة كافة املخ�س�سات والأ�سول واحلقوق واللتزامات 

ديوان  فـي  الكفاءات  تطوير  ومعهد  العامة،  الإدارة  معهد  من:  بكل  اخلا�سة  واملوجودات 

البالط ال�سلطاين.

املــادة التا�سعــــة 

ومعهد  العامة،  الإدارة  معهد  من:  كل  موظفو  لالإدارة  ال�سلطانية  الأكادميية  اإىل  ينقل 

تطوير الكفاءات فـي ديوان البالط ال�سلطاين، بذات درجاتهم املالية.

املــادة العا�ســــرة 

الالزمة  والقرارات  اللوائح  لالإدارة  ال�سلطانية  الأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ي�سدر 

لتنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها 

حاليا، مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

املــادة احلاديــة ع�ســرة

يلغى كل من: معهد الإدارة العامة، ومعهد تطوير الكفاءات فـي ديوان البالط ال�سلطاين، 

كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثانيــة ع�ســرة

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

�سـدر فـي:  8  من جمادى الثانية �سنــة 1443هـ

املـوافــــق: 11 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

امللحــق رقــم ) 1 (

اخت�سا�سـات الأكادمييـة ال�سلطانيـة للإدارة

العام  القطاعني  فـي  الواعــدة  القــيادات  واإعـــداد  الإداريــة  القــيادات  وتطويــر  تاأهيــل   -  1

واخلا�س مبا يتوافق واحتياجات امل�ستقبل.

بتطوير  املتعلقة  احلديثة  باملهارات  احلكومية  التنفـيذية  القيادات  رفد  على  العمل   -  2

العمل احلكومي من خالل اإثرائهم باملحتوى الفكري املتخ�س�س فـي الإدارة احلديثة.

العام  القطاعني  فـي  الإدارة،  واأع�ساء جمال�س  التخ�س�سية  الإدارية  الكفاءات  - �سقل   3

واخلا�س، ومدهم بالعلوم واملعارف واملهارات املت�سلة بالفكر الإداري احلديث.

اأداء املوظفــــني فـي املحافظــات لتنميتها وتعزيز  اإقامــة برامــج متخ�ســـ�سة لتطويــر   - 4

تناف�سيتها، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

فـي جمال  واملخت�سني  بــيوت اخلربة  مع  بالتعــاون  الزمالــة  برامـــج  وتنفــــيذ  اإعــداد   -  5

التطوير الإداري.

الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  لإعداد  الالزمة  ال�سرتاتيجية  اخلطــط  وتطويـــر  و�ســع   -  6

العمانية للعمل فـي الأكادميية مبجالتها املختلفة.

امل�ستمر  الذاتي  التعلم  مهارات  وتعزيز  احلديثة  التعلــم  واأ�ساليـــب  تقنيــات  توظيــف   -  7

املت�سلة باخت�سا�سات الأكادميية.

8 - اإجــراء الدرا�ســات والبحــوث فـــي �ساأن التحديات الإدارية الآنية وامل�ستقبلية، واإيجاد 

احللول املبتكرة للتعامل معها ومعاجلتها.

الــعام واخلــا�س فـي  الفنيـــة وال�ست�ساريـــة للقطاعـــني  امل�ســـــورة واخلدمـــات  9 - تقديـــــم 

املو�سوعات ذات ال�سلة باخت�سا�سات الأكادميية وامل�ساهمة فـي تنفـيذها.

10 - اإيجاد وخلق �سراكة جمتمعية بني الأكادميية واملجتمع.

11 - تنظيم املوؤمترات والندوات واللقاءات العلمية املرتبطة بالتطوير الإداري.

12 - تعزيز وتطوير التعاون فـي الخت�سا�سات املتعلقة بالأكادميية مع غريها من اجلهات 

املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.

13 - متثيـــل �سلطنــة عمــان فــي املوؤمتــرات والفعالــيات والجتماعات الإقليمية والدولية 

املتعلقة باخت�سا�سات الأكادميية.

14 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2022/3

بتعيين رئي�س للأكاديمية ال�سلطانية للإدارة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

بديــوان  والبحـــوث  للدرا�ســـات  م�ست�ســار  بتعـيني   2٠12/4٧ رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

البالط ال�سلطاين،

ال�سلطانيــة لالإدارة وحتديــد  الأكادمييــة  باإن�ســاء   2٠22/2 رقــم  ال�سلطانـي  املر�سوم  وعلى 

اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعــني الدكتـــور علـــي بن قا�ســم بن جــواد اللواتــي رئي�ســا لالأكادمييــة ال�سلطانيــة لالإدارة، 

بذات درجته املالية.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: 10 من جمادى الثانية �سنــة 1443هـ
املـوافــــق: 13 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـرار اإداري

رقــم خ/2022/4
بتعديل م�سمى �سركة اأك�سا للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب )مقفلة(

اإلى جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب مقفلة )فرع �سلطنة عمان(

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12،

واإىل قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5،

واإىل القرار رقم خ/2007/31 ب�ساأن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني،

واإىل قرار جتديد قيد ترخي�ص �سركة اأك�سا للتاأمني )اخلليج( �ص.م.ب )مقفلة( ملزاولة ن�ساطي 

التاأمني العام والتاأمني على احلياة واالدخار رقم خ/2021/85،

واإلــى خطـــاب مكتــب �سعيــد ال�سحــري و�سركـــاه للمحامـــاة واال�ست�ســـارات القانونيـــة املـــوؤرخ 

�ص.م.ب  )اخلليج(  للتاأمـــني  اأك�ســـا  �سركة  م�سمــى  تعديــل  بطلــب  2021م  دي�سمــرب   29 فـي 

)مقفلة( اإىل جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �ص.م.ب مقفلة )فرع �سلطنة عمان(،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

بالقــــرار  الــــوارد  )مقفلــــة("  �ص.م.ب  )اخلليــــج(  للتاأمــــني  اأك�ســـا  "�سركـــة  م�سمــــى  يعـــــدل 

مقفلة  �ص.م.ب  )اخلليج(  للتاأمني  اخلليج  "جمموعة  اإىل  اإليــه،  امل�ســار  خ/2021/85  رقــم 

)فرع �سلطنة عمان("، اعتبارا من تاريخ �سدور هذا القرار.

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.

�سـدر فـي: 3 من جمادى الثانية 1443هـ
املوافـــــق: 6 من ينايـــــــــــــــــــــر 2022م

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي                                                                                                                   
                                                      الرئي�ص التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/9/1

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/9 بتاريخ 2021/9/27م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة علــى تاأ�سيــــ�س �سركـــــة / اأحمد البلو�سي وحممود الغافري حمامون وم�ست�سارون 

قانونيون )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي: 1443/2/20هـ 

املوافـــــق: 2021/9/27م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم الأحد 1442/5/19هـ املوافق 2021/1/3م، اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون 

اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام 

قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة. 

ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســم ال�سركـــة: اأحمد البلو�سي وحممود الغافري حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكون مركـــز ال�سركـــة الرئي�ســي فـــي حمافظــة م�سقــط )�سلطــنة عمــان(، ويجــوز لل�سركــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامة/ العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

البلو�سي1 مراد  بن  خمي�س  بن  عمايناأحمد 

الزاهية - ولية لوى

حمافظة �سمال الباطنة

عماينحممود بن �سيف بن خمي�س الغافري2

خ�سراء اآل �سعد - ولية ال�سويق  

حمافظة �سمال الباطنة
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غر�س ال�شركــة

املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن الآخرين فـي الدعاوى  والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق   

موكليهـــم والدفـــاع  عـــن تلك احلقــوق �ســواء كانــت مادية اأو معنوية، والعمل  فـي جمال 

احلقوق اخلا�سة بامللكية الفكرية  وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل  الأعمال املرتبطة 

مبهنة املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم 

الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  واللجان  الـــعام  والدعـــاء 

الأخـــرى والدفـــاع عنهــم فـــي الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (

يكون راأ�س مال ال�سركة )50.000 ر.ع( خم�سني األف ريــال عمانـــــي مق�ســم اإلــــى )50.000( 

خم�سني األف ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها )1( ريـال عماين واحد للح�ســــة الواحـــدة، وفقا لالآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شــــمم

البلو�سي1 مراد  بن  خمي�س  بن  50٪25.000اأحمد 

50٪25.000حممود بن �سيف بن خمي�س الغافري2
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

ال�سركة، وفـي حالة  راأ�س مال  ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي  توزع الأرباح واخل�سائر بني 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سريكان / اأحمد بن خمي�س بن مراد البلو�سي وحممود بن �سيف بن 

خمي�س الغافري.

ب - يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

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

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

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

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

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

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

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

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

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

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

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

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

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

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

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

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

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

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

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  تطبق  العقد  هــذا  فـي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  مل  فـيما 

ال�سلطاين رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

- اأحـمــد بن خميــ�س بن مـــراد البلو�سـي                                   التوقيـــع

- حممود بن �سيف بن خمي�س الغافري                                   التوقيـــع
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á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

29/771,133  :ájƒdhC’G ºbQ

19/2/2021 :ájƒdhC’G ïjQÉJ

(12)         Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)                                        FOOTWEAR :»YÉæ°U êPƒ‰  

           :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG     (54)

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG

 ¥ƒ```≤M ¿ƒ````fÉb ΩÉµMC’ É``≤ah á«````YÉæ°üdG êPÉ``ªædG π`````«é°ùJ ø```Y á```jôµØdG á```«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J

.2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/0026 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/9/19 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

20 Loc Cl.:( 51)

(71)
1

 ,04560 ∫ƒ«°S ,ƒZ-≠fƒL ,hQ-ƒ¡¨fhO ,33 (≠fhO-º«æ¨fÉ°ù°SEG) ,ø°ûjQƒHQƒc ≠fGó«é∏«°ûJ ¬«L »°S

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2

(72)

1ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,06954 ∫ƒ«°S ,ƒZ-∑Éé©fhO ,π«Z-≠fhó¨fÉÑjGO ,6-11 ,204 .ΩEG QBG ,º«c ¿ƒj hO

2ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,06628 ∫ƒ«°S ,ƒZ-ƒcƒ«°S ,π«Z-77 hQ-≠fƒjQƒ«g ,20 ,503 .ΩEG QBG ,‹ ƒ«H ≠fƒ«°S

3

(73)
1

 ,  04560 ∫ƒ«°S  ,ƒZ-≠fƒL ,hQ-ƒ¡¨fhO  ,33  (≠fhO-º«æ¨fÉ°ù°SEG)  ,ø°ûjQƒHQƒc  ≠fGó«é∏«°ûJ  ¬«L »°S

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H

2

(30)
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

 ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,2021/3/19 ïjQÉJh ,30-2021-0013452 ºbQ

(12)        1 : Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)            »YÉæ°U êPƒ‰  

≥°ü∏e :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)

:º«ª°üàdG ∞°Uh      (55)

.´ÎîŸÉH ¢UÉÿG ójó÷G º«ª°üàdG í°Vƒj ≥°ü∏ŸG í£°ùd ô¶æe øY IQÉÑY

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
¿É``````````ªY á``````æ£∏°S

 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh

IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG 
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2021/0027 :Ö∏£dG ºbQ
(22)2021/9/19 :Ëó≤àdG ïjQÉJ
(11)á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
(15)π«é°ùàdG ïjQÉJ
(45)

20 Loc Cl.:( 51)

(71)

1
 ,04560 ∫ƒ«°S ,ƒZ-≠fƒL ,hQ-ƒ¡¨fhO ,33 (≠fhO-º«æ¨fÉ°ù°SEG) ,ø°ûjQƒHQƒc ≠fGó«é∏«°ûJ ¬«L »°S

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2

3

(72)

1ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,06954 ∫ƒ«°S ,ƒZ-∑Éé©fhO ,π«Z-≠fhó¨fÉÑjGO ,6-11 ,204 .ΩEG QBG ,º«c ¿ƒj hO

2ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,06628 ∫ƒ«°S ,ƒZ-ƒcƒ«°S ,π«Z-77 hQ-≠fƒjQƒ«g ,20 ,503 .ΩEG QBG ,‹ ƒ«H ≠fƒ«°S

3

(73)
1

 ,04560 ∫ƒ«°S  ,ƒZ-≠fƒL ,hQ-ƒ¡¨fhO ,33 (≠fhO-º«æ¨fÉ°ù°SEG)  ,ø°ûjQƒHQƒc ≠fGó«é∏«°ûJ  ¬«L »°S

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2

(74)

1ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H

2

3

(30)
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H

 ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , 2021/3/19 ïjQÉJh ,30-2021-0013453 ºbQ

(12)        1 : Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)            »YÉæ°U êPƒ‰  

≥°ü∏e :Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG      (54)

:º«ª°üàdG ∞°Uh      (55)

.´ÎîŸÉH ¢UÉÿG ójó÷G º«ª°üàdG í°Vƒj ≥°ü∏ŸG í£°ùd ô¶æe øY IQÉÑY
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

�إعــــــالن
تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى.

تاريـخ �لت�صجيـل��صــــم �ل�صركــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2016/000052016/9/6�صل براندز انرتنا�صونال ايه جي

2OM/ID/2016/000142016/12/25�صل براندز انرتنا�صونال ايه جي

3OM/ID/2017/000042017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

4OM/ID/2017/000052017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

5OM/ID/2017/000062017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

6OM/ID/2017/000072017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

7OM/ID/2017/000082017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

8OM/ID/2017/000092017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

9OM/ID/2017/000102017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

10OM/ID/2017/000112017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

11OM/ID/2017/000122017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا

12OM/ID/2017/000132017/1/30تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كا�صيا
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿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

150693 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.áÑàµe

IQÉéà∏d …ó«æ°ùdG óªfi øH ∑QÉÑe øH ó°TGQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,»∏Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’h ,23 :Ü.Q 416 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150750 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,AGôHEG áj’h ,421 :Ü.Q 400 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   1 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150755 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d »°ùÑ◊G OÉªM :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,164 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150756 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Qƒ£Yh π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ™«H

Iõ«ªàŸG »Hô©dG ô≤°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,100 :Ü.Q 411 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 47.indd   2 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150758 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(ºYÉ£ŸG äÉeóN) ºYÉ£ŸG äÉeóN ,(Üƒ°T »`aƒµdG »gÉ≤ŸG äÉeóN) »gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ìô£e iDhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,2596 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150759 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædGh äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG

äÉeóî∏d IóëàŸG á«dhódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,431 :Ü.Q 217 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   3 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150760 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤e äÉeóN

IQÉéà∏d πeÉ°ûdG è«∏ÿG πÑ≤à°ùe ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,40 :Ü.Q 211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150762 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 Ö°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,á«ªbôdG  äGQÉ°TE’G  äÉ÷É©e  ,ádƒªfi  Üƒ°SÉM  Iõ¡LCG)  Üƒ°SÉM  Iõ¡LCG

 ,(Ö°SÉ◊G Iõ¡LCG »`a ájOÉŸG äÉfƒµŸG) ¢VôY äÉ°TÉ°T ,Üƒ°SÉ◊ÉH á≤ë∏e Iõ¡LCG ,á«Mƒ∏dG

 ä’É°üJÓd) ∫É°SQEG Iõ¡LCG ,∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫É°SQE’G Iõ¡LCG ,á«còdG äÉYÉ°ùdG ,á«còdG äGQÉ¶ædG

 ä’É°üJG  äGó©e  ,(GPS)  »ŸÉ©dG  ™bGƒŸG  ójó–  ΩÉ¶f  RÉ¡L,á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ,(ó©H  øY

. ¢SCGQ äÉYÉª°S ,áµÑ°ûdG

óàª«d ,ƒc »LƒdƒæµJ õæ°û«µ«fƒ«ªc »LO »H …O :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ  Gó¨fƒj  ,(…QƒàcÉa  »``LO  »``H  …O)  5  .ô```Ñ‰  ,¬```jEG  ≠```æjó∏«H  :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ƒgõjƒg  ,…ÉH  É``jGO  ±hCG  â````µjÎ°ùjO  â```°ùjh  ,ôØjQ  …ƒ°û¨fÉ«°ùc

Ú°üdG ,¢ùæ«`ahôH ≠fhó¨fGƒZ ,»à«°S

2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¤hC’G :π```````````«cƒdG º```````°SG

alamat 47.indd   4 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150763 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbCG ™«H

IQÉéà∏d ÊÉª©ædG IOÉZ ƒHCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,230 :Ü.Q 418 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150764 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e) ºYÉ£ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd ¥É£f :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,9374 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   5 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150765 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG ïHÉ£e) ºYÉ£ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd ¥É£f :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,9374 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150766 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

∫ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG ádÓWE’G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1321 :Ü.Q 311 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 47.indd   6 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150767 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

ájQÉéàdG äÉeóî∏d ∫ÉÑdG áMGQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,707 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150768 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,äGôgƒ›  á```æjõ∏d  ¢ù```«HÉHO  ,äGôgƒéª∏d  IÒ¨°U  »∏M  ,ój  äÉYÉ°S  ,äGô```gƒ›  QhÉ```°SCG

.äGôgƒ› ”GƒN ,äÉYÉ°S ,äGôgƒ› ,äGôgƒ› óFÓb

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   7 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150769 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«ÑdG

ä’hÉ≤ŸG h IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG çÉf Qóæ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,321 :Ü.Q 123 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150770 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ¢SÉ«cCG ÖFÉ≤M ,ój ÖFÉ≤M ,ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M ,ô¡X ÖFÉ≤M ,á«°SQóe ÖFÉ≤M ,Oƒ≤f ßaÉfi

 ,äÓ¶e  ,Iõ¡›  ÒZ  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  IÒ¨°U  ÖFÉ≤M  ,áÄÑ©à∏d  á`jó∏L  ,á``HôLCGh

.¢SÉ«cCG ,¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG ,á«∏¶e á«£ZCG

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   8 1/12/22   9:51 AM
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150771 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ,ΩÉªcC’G  -  IÒ°üb  ¿É°üªb  ,¿É°üªb  ,á«à–  πjhGô°S  ,¢ùHÓª∏d  ä’É«°T  ,á«dGhô°S  ájOQCG

 ,áMÉÑ°S  ÜGƒKCG  ,¢ùHÓe  äÉà«cÉL  ,á«LQÉN  ¢ùHÓe  ,¢ùHÓe  IÒ°üb  äÉfƒ∏£æH  ,¢ùHÓe

.πjhGô°ùdG ≥«°V ∫É£æH ,äÒ°T - »J ºc ∞°üf ¿É°üªb

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

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

2021/12/8 :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

150772 :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

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

2021/12/8 :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 47.indd   9 1/12/22   9:51 AM
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150773 :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 ,ájô°üH äGQÉ¶f

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

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

2021/12/8 :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

150774 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

.äGôgƒéª∏d Ö∏Y ,äGôgƒ› ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   10 1/12/22   9:51 AM
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   150775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ßaÉfi ,ój ÖFÉ≤M ,ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M ,ô¡X ÖFÉ≤M ,Oƒ≤f ßaÉfi ,äÓ¶e

.Oƒ≤f ßaÉfi

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

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

2021/12/8 :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

150776 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,á≤«°V ÜGƒKCG ,¢ùHÓe ,¿É°üªb ,äGÎ°S ,áÄaóà∏d äÉbÉj ,á«dGhô°S ájOQCG

 ,¢ùHÓe äÉà«cÉL ,á«∏NGO πjhGô°S ,õ«`aÉØb ,áë°ThCG ,á«LQÉN ¢ùHÓe ,äÉfƒ∏£æH ,¢ùHÓe

.¢SCGôdG á«£¨àd áë°ThCG ,äÉ©Ñ≤dG ΩRGƒd

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   11 1/12/22   9:51 AM
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   150777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 äÉë°Tôe ,á«YGQR äÉ©aGQ ,á«YGQR ä’BG ,ä’BG IQGOE’G IóªYC’ äÉfQÉb

 πMGóe ,á«FGƒg äÉØãµe ,øFÉµª∏d  ójÈàdG  AGƒg  ∞«¶æàd  ,ôJÓa

 Ö«dGhO QhÉfi ,ä’BG AGõLCG äÉeÉª°U ,»∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ ∫É©°TCG äGó©e ,¥ô£∏d

 óYÉ°üe ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH ácôM π≤f IóªYCG ,á«≤aôe IóªYCG ,ä’B’G

 ,¢ùHÉµe  ™£b  ,ä’BG  AGõLCG  º«ë°ûJ  äÉ≤∏M  ,åjQÉfi  ,óYÉ°üe  ,èdõàdG  óYÉ°üe  ±ÓîH

 äGódƒe  ,¢SQO  ä’BG  ,Qƒ«°ùdÉH  äÓbÉf  ,äÓbÉæ∏d  Qƒ«°S  ,á«FÉHô¡µdG  äGódƒª∏d  äÉfƒLôa

 §Hôd  Iõ¡LCG  ,OÉ°üM ä’BG  ,øFÉµŸGh  äÉcôëŸGh  ä’BÓd π«°UƒJ  ´QPG  ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d

 ±QÉ› ,äGQRhódƒH äÉaGôL ,ä’BG AGõLCG äÉfƒLôa ,∫õjódG äÉcôëŸ ègƒJ äÉ©ª°T ,ÍàdG

 äÉ°üæe  ,äÉ©aGQ  ,á«FÉHô¡c  á«fƒHôc  äÉfƒLôa  ,øFÉµª∏d  øbÉfi  ,ä’BÓd  Qƒ«°S  ,á«dBG

 ,QÉ«àdG äGódƒe ,øFÉµe øe AGõLCG äÓ°Uh ,ä’BG AGõLCG äGôµH ,åjQÉëŸG äGôØ°T ,π«ª–

 äÉfGƒ£°SG  ¢ShDhQ  ,ä’BG  AGõLCG  πeÉfi  ,óYÉ°üª∏d  Qƒ«°S  ,á«FÉHô¡µdG  äGódƒª∏d  Qƒ«°S

 Iõ¡LCG ,ÜÉ°ûYC’G ádGRE’ åjQÉfi ,‹B’G ≠jôØà∏d ∞jô°üJ ¢ùjOGƒb ,ä’BG ∞dÉ°ùe ,øFÉµª∏d

 ™aQ  Iõ¡LCG  ,AÉHô¡µdG  äGódƒe  ,ä’BG  äÉÑædG  ¿É≤«°S  äGRGôa  ,øFÉµŸGh  äÉcôëª∏d  ´ÓbEG

 ,∞∏dÉH  ∞«∏¨J  ä’BG  ,ájÈdG  äÉÑcôª∏d  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  ,äÉ°ûà∏c  äÉ°†HÉb  ,óYÉ°üe

 ¿OÉ©ŸG  êGôîà°SG  Iõ¡LCG  ,äÉcôfi  hCG  øFÉµe  hCG  ä’BG  AGõLCG  äÉî°†e  ,á«FÉHô¡c  ⁄Ó°S

 ,äÉfGƒ£°SÓd  ¢ùHÉµe  ,ä’BG  AGõLCG  ìhGôŸG  ¢ûjQ  ,Ö°û©dG  õL  ä’B’  ÚcÉµ°S  ,ºLÉæŸG  øe

 ≥aGôe  ,á«dhQó«g  äÉæ«HôJ  ,ä’BG  äGPGPôe  ,áHÎdG  ó«¡ªàd  •É°ûeG  ,ä’BG  Ö°ûY  äGõ›

 ,∫É©°TCG  äÉ£«æ¨e ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG  ±ÓîH π«¨°ûJ äÉcôfi  ,ä’BG  AGõLCG

 ,ájÈdG äÉÑcôª∏d áeóîà°ùŸG ±ÓîH ™aO äÉ«dBG ,ádƒª◊G ÆGôaEGh π«ªëàd øë°T Iõ¡LCG

 ,äÉ£HGQh  äGOÉ°üM  ,äGOÉ°üM  ,á```jÈdG  äÉ``Ñcôª∏d  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  ácôM  π≤f  äÉ«dBG

 ¢ùHÉµe  ,ájÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±Ó``îH  áKÉØf  äÉcôfi  ,äÉ°SGQOh  äGOÉ°üM

 ,ä’BG  AGõLCG  äGõµJôª∏d  ≥jOÉæ°U  ,äÉcôëŸGh  øFÉµŸGh  ä’BÓd  áYô°S  äÉª¶æe  ,øFÉµª∏d

 ,äÉcÈfR ¢†HGƒf ,IQGhO Qƒ°ùL ,ä’BG äÉî°†e ,∞«∏¨J ä’BG ,ácô◊G π≤f IóªYC’ πeÉfi

 ,πeÉëŸG  äÉjôc äÉ≤∏M ,áYô°ùdG  º«¶æJ Ö«dGhO ,á«dB’G  ¢ShÎdG äÉYƒª› ,ä’BG  AGõLCG

alamat 47.indd   12 1/12/22   9:51 AM
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 ΩÉ◊  ä’BG  ,ä’BG  äGQGòH  ,Ö«°û©J  ä’BG  ,øFÉµŸGh  äÉcôëª∏d  Qƒ«°S  ,¥ô£dG  ó«Ñ©J  ä’BG

 äÓbÉf  ,ä’BÓd  ácôM  π≤f  äÉ«dBG  ,ä’BG  AGõLCG  IóªYCG  äGõµJôe  ,ä’BG  ñÉØæe  ,á«FÉHô¡c

 ,øFÉµŸGh äÉcôëŸG ìhGôe ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉæ«HôJ ,äÉ°ûfh ,ä’BG

 ,ó«dÉH  QGój Ée GóY á«YGQR  äGó©e ,ájÈdG  äÉÑcôª∏d  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH áfQÉb äÓ°Uh

 äGó°üà≤e ,ä’BG AGõLCG ó«ªîàdG á«YhG äÉ°SÉÑc ,»∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ ∫É©°TCG äÉ©ª°T

 ,äÉÑcôª∏d  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  íHÉµe  äÉfÉ£H  ,ä’BG  ¢ùHÉµe  ,øFÉµŸGh  äÉcôëª∏d  Oƒbh

 ,äÉÑcôª∏d áeóîà°ùŸG ±ÓîH íHÉµe ™£b ,äÉÑcôª∏d áeóîà°ùŸG ±ÓîH íHÉµe ä’É©f

 ä’B’ ∞FÉØd ,ÜGÎdG ±ôL ä’BG ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉææ°ùe ≥jOÉæ°U

 ¿GQhódG  ΩõY ä’ƒfi  ,ájÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH IQGOEG  π°SÓ°S  ,í«°TÎdG

 »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  ácô◊G  π≤f  π°SÓ°S  ,ájÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH

 äÉcôëŸG  ìhGôe Qƒ«°S  ,ájÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH øFÉµe ,ájÈdG  äÉÑcôŸG

 ,øFÉµŸGh äÉcôëª∏d äÉfGƒ£°SG ,ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉææ°ùe ,øFÉµŸGh

 äÉcôëª∏d äƒ°U äÉ“Éc ,ájÈdG äÉÑcôª∏d áeóîà°ùŸG ±ÓîH áYô°ùdG ¢†«`ØîJ äÉææ°ùe

 Iõ¡LCG  äÉ©aGQ  ,ájÈdG  äÉÑcôŸG  »`a  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  á«FÉHô¡c  äÉcôfi  ,øFÉµŸGh

 äÉcôfih øFÉµe ,åjQÉfi ¥OÉæN äGQÉØM ,øFÉµe hCG ä’BG AGõLCG ,ôJÓa äÉë°Tôe ,™aQ

 äÉcôëŸGh ä’BÓd á«dhQó«g ºµ– í«JÉØe ,øFÉµŸGh äÉcôëŸG ,ójÈàd äÉ©°ûe ,á«dhQó«g

 ,¿GOôc äÓ°Uh ácô◊G áeÉY äÓ°Uh ,øFÉµŸGh äÉcôëŸGh ä’BÓd ≥aGôe Ö∏Y ,øFÉµŸGh

 äÉaGôL ,øFÉµŸG  ΩOGƒY Ö©°ûàe ,ÇQGƒ£∏d ábÉW äGódƒe ,ä’BG  AGõLCG  óYÉ°üª∏d π°SÓ°S

 ,ájQÉædG  äÉLGQó∏d ´ÓbE’G ≥aGôe ,á«FÉHô¡c QGóJ ∞dÉ°ùe ,RÉ¨dÉH QGóJ ΩÉ◊  Iõ¡LCG  ,è∏K

 »àdG ±ÓîH πeGôØdG äGOÉæ°S ,ìÉjôdG äÉæ«HQƒJ ,øFÉµe h äÉcôfi ΩOGƒY ,ácôëàe »°TÉ‡

 äÉî°†e  ,ïØf  ä’BG  ,»FÉHô¡µdG  ¢Sƒ≤dÉH  ΩÉ◊  Iõ¡LCG  ,á«FÉHô¡c  ΩÉ◊  Iõ¡LCG  ,äÉÑcôª∏d

 äÉHó◊G  OƒªY ,á«°VQC’G  äÉÑcôŸG  ÒZ iôNCG  äÉjÉ¨d äÉcôfi  óYGƒb ,á«µ«JÉeƒJG  Oƒbh

 ¿ÉÑ°†b ,AÉ°ûfE’G ä’BG »`a äÉaÉMõdG øe AGõLCÉc •É£ŸG øe ¿ÉÑ°†b ,äÉÑcôª∏d äÉcôëŸ

 øe AGõLCÉc •É£ŸG øe ¿ÉÑ°†b ,≠jôØàdGh π«ªëàdG ä’BGh Iõ¡LCG øe AGõLCÉc •É£ŸG øe

 äÉaGôL »`a äÉaÉMõdG øe AGõLCÉc •É£ŸG øe ¿ÉÑ°†b ,á«YGQõdG  ä’BÓdG »`a äÉaÉMõdG

.è∏ãdG

alamat 47.indd   13 1/12/22   9:51 AM
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ø°ûjQƒHQƒc  ÉJƒHƒc :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉHÉ«dG ,ÉcÉ°ShCG ,ƒc -  Gƒ«fÉf , Ωƒ°T - 1 »°TÉé«gƒ°ùà«µ«°T ,47-2 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º```````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150778 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 26 áÄØdG »`a

 ,ô©°û∏d ∂HÉ°ûe ,ô©°ûdG ó«©éàd ¢ù«HÉHO ,ô©°û∏d »∏M ,ô©°û∏d §bÓe ∂HÉ°ûe ,ô©°T á£HQG

.ô©°û∏d áWô°TCG ,ôHh hCG ô©°T ,ô©°T äÓ°Uh ,QÉ©à°ùe ô©°T π°üN ,

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   14 1/12/22   9:51 AM
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   150779 : 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

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

2021/12/8 :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

150781 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

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

 ßaÉfi  ,á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M ,Iõ¡› ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M ,áÄÑ©à∏d

.Oƒ≤f ßaÉfi ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

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

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

2021/12/8 :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 47.indd   15 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150782 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓe ,¢ùHÓe ádhô°ùe ¿É°üªb ,¢ùHÓe ,¿É°üªb ,IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S ä’ƒ°ü«ªb

.¢ùHÓe äÉà«cÉL ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL ,IõgÉL

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

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

2021/12/8 :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

150783 :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

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

2021/12/8 :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 47.indd   16 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150784 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤e äÉeóN

IQÉéà∏d Ωƒ∏Z øH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150785 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.≥jƒ°ùàdG äÉeóN

IQÉéà∏d ó¨dG êGƒeCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,123 :Ü.Q 320 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   17 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150786 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN

IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ø°ùM øH »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,161 :Ü.Q 334 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150787 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

áYÉæ°üdG h IQÉéà∏d º¡FÉcô°Th ¿hQÉgÉH ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   18 1/12/22   9:51 AM

-59-



(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150788 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG

á«ŸÉ©dG ‹hC’G QÉ°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150789 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤e äÉeóN

IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG „ô£°ûdG ≈¡≤e :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,20 :Ü.Q 211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/8 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 47.indd   19 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151419 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG

á«ŸÉ©dG ÊGhÈdG ¿Ó¡c óªfi á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,63 :Ü.Q 108  :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150798 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.ôØë∏d íjQÉ°üJ AÉ£YE’ á«fhÎµdEG á°üæe

 §≤°ùe ájó∏H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,…hQ 112 :Ü.Q 3667 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   20 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151082 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.‹B’G Ö°SÉ◊G ™«Hh É¡JÉ≤ë∏eh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

QÉªãà°SÓd QÉ£©dG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 :Ü.Q 3263 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151084 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 π«ªéàdG  OGƒeh  á«FGò¨dG  OGƒŸG  øe  á«```æ«Ñ∏ØdG  äÉ```éàæŸG  ™«H  âcQÉe  ô```Hƒ°ùdG)  ≥```jƒ°ùJ

.(äÉeõ∏à°ùŸG øe ÉgÒZh Êh’Gh äGQƒ£©dGh

IQÉéà∏d ¢TÉW :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,3079 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   21 1/12/22   9:51 AM

-62-



(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151088 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

IQÉéà∏d ájOÉ¡dG Ëôe á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,äGôeÉ©dG  22 :Ü.Q 103 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151089 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.QƒgõdG ≥«°ùæJ

á∏eÉ°ûdG QóæaÓdG IôgR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,218 :Ü.Q 315 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   22 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151116 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(Ò°üY) »gÉ≤ŸG äÉeóN

QÉªãà°SÓd á«ŸÉ©dG »°SÉÑY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,992 :Ü.Q 116 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148977 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

ájô°ü©dG ™jQÉ°ûª∏d ¿É°ù«ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,389 :Ü.Q 511 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/29 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   23 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149241 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(á«bóæa ≥≤°T) áàbDƒŸG áeÉb’G øcÉeCG ÒLCÉJ

IQÉéà∏d π«°UC’G ôéØdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,131 :Ü.Q 130 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

63559 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.º©£e

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢ù«› IOQh :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,322 :Ü.Q 87 :Ü ¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2010/6/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   24 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

80726 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.≈¡≤e

IQÉéà∏d AÉª°ùdG Qƒ≤°U :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉà°ùfÉ¨aCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿Éà°ùfÉ¨aCG ,315 :Ü.Q 109:Ü ¢V :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/5/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151265 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(…hÉ°ûŸGh ºYÉ£ŸG) ºYÉ£ŸG äÉeóN

áãjó◊G ¿GƒdC’G ⁄ÉY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,581 :Ü.Q 320 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   25 1/12/22   9:51 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150658 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG ÊGò«°ûdG Oƒ©°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1013 :Ü.Q 112 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

143871 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,á°VÉfƒª«d  ,ÖæY  Ò°üY  ,äÉHhô°ûe  á«fó©e  √É«e  ,äÉHhô°ûe  Üô°T  √É«e  ,¬cGƒa  ôFÉ°üY

.ábÉ£dG äÉHhô°ûe ,ájRÉZ √É«e ,GOƒ°üdG AÉe ,äÉHhô°ûe äGhGô°†N ôFÉ°üY

ájòZCÓd ÖgGR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1010 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/2/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   26 1/13/22   12:38 PM

-67-



(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

147729 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.¿ƒHÉ°üdG

Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e ,IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N ,¤hC’G á«YÉæ°üdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ábQÉ°ûdG ,4115 :Ü.¢U

2021/8/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

148780 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ¢ùàÑ°ùfƒc ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc :á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG ,(10) ∫õæe ,(27) ´QÉ°T ,(2) á©£b ,ágõædG ,âjƒµdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   1 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150113 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«ŸÉ©dG Qòæe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,92 :Ü.Q 314 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150163 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨d á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW äÉjÉ¨d ájƒ«M äGô°†ëà°ùe ,á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe

.á«ÑW äÉjÉ¨d á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe ,ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG ,á«f’ó«°U

∂fG ,õdÉµ«Jƒ«°SÉeQÉa ¢Sƒ«LCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,4169 - 02139 ¢ù```à°Sƒ°ûJÉ°SÉe ,êó```jÈeÉc ,â```jÎ°S »```fó«°S  88 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2021/11/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   2 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150341 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ΩÓ````aCG  OGó```YE’  Iõ```¡LCG  ,á```Ñ°SÉM  ä’BG  ,±Gô``ZƒfƒØdG  äÉfGƒ£°SG

 ,Üƒ°SÉM  Iõ¡LCG  ,äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  Iõ¡LCG  ,»FÉªæ«°ùdG  ôjƒ°üàdG

 ,äƒ°üdG ï°ùf Iõ¡LCG ,äƒ°üdG π«é°ùJ Iõ¡LCG ,äƒ°üdG π≤f Iõ¡LCG ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM èeGôH

 IAGô≤dG  IôcGòd á›óe ¢UGôbCG  ,ájô°üH - á«©ª°S á›óe ¢UGôbCG  ,ó≤ædG  π«é°ùJ ä’BG

 øjõîJ  §FÉ°Sh  ,á«°ù«WÉæ¨e  äÉfÉ«H  øjõîJ  §FÉ°Sh  ,á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,§≤a

 Üƒ°SÉM  èeGôH  ,≠jôØà∏d  á∏HÉb  á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe  ,ájô°üH  ¢UGôbCG  ,ájô°üH  äÉfÉ«H

 äÉØ∏e π«ª– ,≈≤«°SƒŸG  äÉØ∏e π«ª– ,Üƒ°SÉM ÜÉ©dCG  èeGôH  ,πjõæà∏d  á∏HÉb  äÉ«›ôH

.Üƒ°SÉ◊G OÉàY ,πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,Qƒ°üdG

…O »J ∫G ,ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ ≠```æ«°ùµ«°T ,30 .ô```Ñ‰ ,≠æjó∏«H 3.È‰ ,±G/2,0035 - »H ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QBG.»H ,≠æ«é«H ,100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150342 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,∫ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,á«ª«¶æJ  äGQÉ°ûà°SGh  ∫ÉªYCG  IQGOEG

 äÉØ∏ŸG IQGOEG ,≥jƒ°ùàdG çÉëHCG ,¿ÓYEGh ájÉYO ,∫ÉªYC’G »`a ≥FÉ≤◊G »°ü≤J ,¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO

 ,Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G ,á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ ,á›ÈŸG

 ™∏°ùdG …Î°ûŸ á«fhÎµdEG ¥ƒ°S áMÉJEG ,âfÎfE’G ™bGƒe ≥jôW øY ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ

.Ò¨∏d OGó°ùdG èeGÈd ájQÉŒ IQGOEG ,É¡«©FÉHh äÉeóÿGh

alamat 48.indd   3 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

…O »J ∫G ,ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ ≠```æ«°ùµ«°T ,30 .ô```Ñ‰ ,≠æjó∏«H 3.È‰ ,±G/2,0035 - »H ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QBG.»H ,≠æ«é«H ,100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150343 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 á°UÉN äÓ«°UƒJ Ò`aƒJ ,á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«`aô£dG ÈY ä’É°üJ’G

 Ωó```îà°ùŸG  π«°UƒJ  á«fÉµeEG  Ò`aƒJ  ,ó``©H  øY  äÉYÉªàL’G  ,á«dhO  á``«Hƒ°SÉM  á``µÑ°T  È``Y

 ÈY äGôéM Ò`aƒJ  ,á«ŸÉY  á«Hƒ°SÉM äÉµÑ°T  ¤EG  ∫ƒNódG  ÒLCÉJ  ,á«ŸÉY  Üƒ°SÉM áµÑ°ûH

 äÉfÉ«ÑdG  ≥aóJ  ,ƒjó«`ØdÉH  äGô“DƒŸG  äÉeóN ,äÉeƒ∏©e IóYÉ≤H  §HôdG  Ò`aƒJ  ,âfÎfE’G

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG áWô°TCG π≤f ,âfÎfE’G ÈY π°UGƒàŸG

…O »J ∫G ,ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ ≠```æ«°ùµ«°T ,30 .ô```Ñ‰ ,≠æjó∏«H 3.È‰ ,±G/2,0035 - »H ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QBG.»H ,≠æ«é«H ,100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   4 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150344 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,Üƒ°SÉ◊G á›ôH ,»YÉæ°üdG º«ª°üàdG ,á«LƒdƒæµàdG çÉëHC’G

 äGQÉ°ûà°SG  ,Üƒ°SÉM  èeGôH  åjó–  ,á«Hƒ°SÉM  èeGôH  º«ª°üJ

 áª¶fCG  π«∏–  ,Üƒ°SÉM  èeGôH  áfÉ«°U  ,Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ∫É›  »`a

 äÉeOÉN ÒLCÉJ ,á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG »`a äGQÉ°ûà°SG ,Üƒ°SÉM áª¶fCG  º«ª°üJ ,Üƒ°SÉM

 ,âfÎfE’G ™bGƒe º«ª°üJ »`a ájQÉ°ûà°SG äÉeóN ,âfÎfE’G »`a åëH Iõ¡LCG Ò`aƒJ ,áµÑ°ûdG

 ,»```ª∏©dG  å``ëÑdG  ,äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  »`a  IQÉ°ûà°S’G  ,SaaS  äÉeóîc  äÉ«›ÈdG

 IQÉ°ûà°S’G äÉeóN ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ,äÉ``fÉ«Ñ∏d »``fhÎµdEG øjõîJ ,ΩhóÿG á```aÉ°†à°SG

 äÉeóN  ,Üƒ°SÉ◊G  É«LƒdƒæµJ  ∫É›  »`a  IQÉ``°ûà°S’G  äÉ``eóN  ,É«``LƒdƒæµàdG  ∫É``›  »```a

 ∫É›  »`a  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ,á``«µ∏°SÓdGh  á``«µ∏°ùdG  ä’É``°üJ’G  ∫É``›  »`a  IQÉ°ûà°S’G

 øY ájƒ¡dG ábô°S øY ∞°ûµ∏d á«°üî°ûdG ájƒ¡dG äÉeƒ∏©Ÿ á«fhÎµdEG áÑbGôe ,äÉfÉ«ÑdG øeCG

.âfÎfE’G ≥jôW

…O »J ∫G ,ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ ≠```æ«°ùµ«°T ,30 .ô```Ñ‰ ,≠æjó∏«H 3.È‰ ,±G/2,0035 - »H ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QBG.»H ,≠æ«é«H ,100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150345 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 çÉëHC’G ,ájôµØdG á«µ∏ŸG ¢ü«NôJ ,∞«dCÉàdGh ô°ûædG ¥ƒ≤M IQGOEG

.¢ü«NGÎ∏d á«fƒfÉb IQGOEG ,»µÑ°ûdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN ,á«fƒfÉ≤dG

alamat 48.indd   5 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

…O »J ∫G ,ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,OhQ ≠```æ«°ùµ«°T ,30 .ô```Ñ‰ ,≠æjó∏«H 3.È‰ ,±G/2,0035 - »H ΩhQ :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG ,QBG.»H ,≠æ«é«H ,100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150349 :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  ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf

 IQGOEGh  º«¶æJ  ,ádƒéàŸG  äÉÑàµŸG  äÉeóN  ,¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH  êÉàfEG  ,ÖàµdG  ô°ûf

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ,äÉYÉªàL’G IQGOEGh º«¶æJ ,äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ ,äGhóf

 º«¶æJ  ,á«°SGQódG  äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,á«ª«∏©J  hCG  á«`aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

 á``«fhÎµdE’G  ∞ë°üdGh  ÖàµdG  ô°ûf  ,ÖjQóJ πª©dG  äÉ°TQh IQGOEGh  º«¶æJ ,äGhóædG  IQGOEGh

 ÒZ  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ  ,ÊhÎµdE’G  »ÑàµŸG  ô°ûædG  ,âfÎfE’G  ≈∏Y

 Ò`aƒJ ,ÖjQóàdG OÉ°TQEG ,AÉÑfC’G »∏°SGôe äÉeóN ,IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J ,πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,πjõæà∏d áMÉàe ÒZ ,á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«`ØdG

.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d

ô°ûædGh çÉëHCÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,478 :Ü.¢U ,11411 ¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   6 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150379 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN

™jRƒà∏d á«ŸÉ©dG AÉØ°üdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ωô≤dG 873 :Ü.Q 115 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/11/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150586 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

áãjó◊G …ÒãµdG ™fÉe ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,211 :Ü.Q 211 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/4 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   7 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150592 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

áeÉ©dG IQÉéà∏d ¿Éª∏°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,43 :Ü.Q 320 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

150615 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.ô©°û∏d ,…GÈ°S PGPQ ,Qƒ£Y ,QƒîH

Qƒ£©dG IQÉéàd äGQÉeE’G ôîa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,77566 : Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
      112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   8 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150618 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 √É«e  ,óFGƒª∏d  á«fó©e  √É«e  ,äÉHhô°ûe  á«fó©e  √É«e  ,É«ã«∏dG  AÉe  ,äÉHhô°ûe  Üô°T  √É«e

 äGô°†ëà°ùe) ájRÉ¨dG √É«ŸG Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe ,GOƒ°üdG AÉe ,QGƒa Êó©e AÉe ,ájRÉZ

.(á«fó©ŸG √É«ŸG Ò°†ëàd

¢S.Ω.O.Ω ÜhôZ ófƒÁGO ódƒZ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,¢S.Ω.O.Ω ∫ÉªYC’G õcôe ,3705 ºbQ IóMh :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150620 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ¿GôØYR ,RQCG ,πëf π°ùY ,õÑN ,ôµ°S ,äGQÉ¡H ,áXƒH ,πHGƒJ ,áJ’ƒcƒ°T ,…É°T ,Iƒ¡b ,âjƒµ°ùH

.…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,è∏ãe …É°T ,πcCÓd ôcÉµ°S ,πHGƒJ

Qƒ£©dG IQÉéàd ¢û«`a’ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,á°VhôdG á≤£æe ,QÉªY ï«°ûdG ´QÉ°T ,8 ºbQ πfi ,√ƒ∏Y øH ™ª› :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,¿ÉªéY

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   9 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150622 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,ô£©e AÉe ,AGƒ¡dG Ò£©J äGô°†ëà°ùe ,QƒîÑdG OGƒYCG ,IQÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,≈eGõÿG âjR

 ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d äƒjR ,êÉ«µe ,É«fƒdƒc

 äƒjRh)  RQC’G  Ö°ûN  øe  ájô£Y  äƒjR  ,ájô£Y  äƒjR  äÉæ«HôJ  ,Qƒ£Y  áYÉæ°U  ,Qƒ£Y

 ,Qƒ£Y QƒgR äÉ°UÓN ,ájô£Y äƒjR ,QƒîH ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,(¿ƒª«∏dG øe ájô£Y

.Úª°SÉ«dG âjR ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe

Qƒ£©dG IQÉéàd ¢û«`a’ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,á°VhôdG á≤£æe ,QÉªY ï«°ûdG ´QÉ°T ,8 ºbQ πfi ,√ƒ∏Y øH ™ª› :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,¿ÉªéY

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150624 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

¢S.Ω.O.Ω »H & ±EG »à«dÉà«Ñ°Sƒg Qƒ°ûJÉæ¨«°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

™dG       ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````f

alamat 48.indd   10 1/13/22   10:00 AM
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150626 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 §``FÉ◊G äÉ```YÉ°ùd á``«fGƒ£°SG AGõLCG ,IÒÑc äÉYÉ°S ,äGô``gƒ› º``FÉ“ ,äÉ``YÉ°ùdG ÜQÉ``≤Y

 √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh

 äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U áLQóŸG äÉYÉ°ùdG

 á«gÉæàe ájhƒf äÉYÉ°S ,¢SÉe ,á«FÉHô¡c äÉYÉ°Sh IÒÑc äÉYÉ°S ,äÉYÉ°S ,á∏é°ùe äÉàbDƒe

 ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V äÉYÉ°S ,ábódG

 äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG

 ,äÉYÉ°ùdG  AGógE’  Ö∏Y  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  ≥jOÉæ°U  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  ∂FÉÑ°S  ,á¡Ñæe

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U »∏M ,â«bƒJ äÉYÉ°S ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áª°ShCG hCG Ú°TÉ«f

√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150627 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 §FÉ◊G  äÉYÉ°ùd  á``«fGƒ£°SG  AGõLCG  ,Iô``«Ñc  äÉ``YÉ°S  ,äGô``gƒ›  ºFÉ“  ,äÉYÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y

 √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh

 äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U áLQóŸG äÉYÉ°ùdG

 á«gÉæàe ájhƒf äÉYÉ°S ,¢SÉe ,á«FÉHô¡c äÉYÉ°Sh IÒÑc äÉYÉ°S ,äÉYÉ°S ,á∏é°ùe äÉàbDƒe

alamat 48.indd   11 1/13/22   10:00 AM
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 ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V äÉYÉ°S ,ábódG

 äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG

 ≥jOÉæ°U ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°ùd äÉàÑãe ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°S ,á¡Ñæe

 äÉYÉ°S  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  áª°ShCG  hCG  Ú°TÉ«f  ,äÉYÉ°ùdG  AGógE’  Ö∏Y  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U »∏M ,â«bƒJ

√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150629 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 §FÉ◊G  äÉYÉ°ùd  á``«fGƒ£°SG  AGõLCG  ,IÒÑc äÉYÉ°S  ,äGô``gƒ› º``FÉ“ ,äÉ```YÉ°ùdG  ÜQÉ```≤Y

 √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh

 äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U áLQóŸG äÉYÉ°ùdG

 á«gÉæàe ájhƒf äÉYÉ°S ,¢SÉe ,á«FÉHô¡c äÉYÉ°Sh IÒÑc äÉYÉ°S ,äÉYÉ°S ,á∏é°ùe äÉàbDƒe

 ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V äÉYÉ°S ,ábódG

 äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG

 ≥jOÉæ°U ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°ùd äÉàÑãe ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°S ,á¡Ñæe

 äÉYÉ°S  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  áª°ShCG  hCG  Ú°TÉ«f  ,äÉYÉ°ùdG  AGógE’  Ö∏Y  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U »∏M ,â«bƒJ

alamat 48.indd   12 1/13/22   10:00 AM
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√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150630 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 §FÉ◊G  äÉYÉ°ùd  á``«fGƒ£°SG  AGõLCG  ,IÒÑc  äÉYÉ°S  ,äGôgƒ›  ºFÉ“  ,äÉYÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y

 √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh

 äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U áLQóŸG äÉYÉ°ùdG

 á«gÉæàe ájhƒf äÉYÉ°S ,¢SÉe ,á«FÉHô¡c äÉYÉ°Sh IÒÑc äÉYÉ°S ,äÉYÉ°S ,á∏é°ùe äÉàbDƒe

 ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V äÉYÉ°S ,ábódG

 äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG

 ≥jOÉæ°U ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°ùd äÉàÑãe ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°S ,á¡Ñæe

 äÉYÉ°S  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  áª°ShCG  hCG  Ú°TÉ«f  ,äÉYÉ°ùdG  AGógE’  Ö∏Y  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U »∏M ,â«bƒJ

√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   13 1/13/22   10:00 AM
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150631 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,Iô```«Ñc äÉ````YÉ°S  ,äGô````gƒ› º```FÉ“ ,äÉ```YÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y

 Ö```«÷G äÉ```YÉ°Sh §```FÉ◊G  äÉ```YÉ°ùd á``«fGƒ£°SG  AGõ```LCG

 áLQóŸG äÉYÉ°ùdG √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh

 ,á∏é°ùe äÉàbDƒe äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U

 äÉYÉ°S  ,ábódG  á«gÉæàe  ájhƒf  äÉYÉ°S  ,¢SÉe  ,á«FÉHô¡c  äÉYÉ°Sh  IÒÑc  äÉYÉ°S  ,äÉYÉ°S

 äÉYÉ°ù∏d ä’BG ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V

 ∂FÉÑ°S ,á¡Ñæe äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG

 ¿OÉ©e øe ≥jOÉæ°U ,ó«dGh  Ö«÷G äÉYÉ°Sh  §FÉ◊G  äÉYÉ°ùd  äÉàÑãe ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e øe

 »∏M ,â«bƒJ äÉYÉ°S ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áª°ShCG hCG Ú°TÉ«f ,äÉYÉ°ùdG AGógE’ Ö∏Y ,á°ù«`Øf

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U

√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150632 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 §FÉ◊G  äÉYÉ°ùd  á``«fGƒ£°SG  AGõLCG  ,IÒÑc  äÉYÉ°S  ,äGôgƒ›  ºFÉ“  ,äÉYÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y

 √ƒLh ,äGôgƒéª∏d IÒ¨°U »∏M ,ó«dG äÉYÉ°ùd áeõMCG ,ój äÉYÉ°S ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh

 äÉaGôZƒfhôc ,äÉYÉ°ùdG äÉ«dBG ,ÉeƒªY äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U áLQóŸG äÉYÉ°ùdG

 á«gÉæàe ájhƒf äÉYÉ°S ,¢SÉe ,á«FÉHô¡c äÉYÉ°Sh IÒÑc äÉYÉ°S ,äÉYÉ°S ,á∏é°ùe äÉàbDƒe

alamat 48.indd   14 1/13/22   10:00 AM
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 ,äÉYÉ°S ,äÉ«dGó«e ,á«LÉY äGôgƒ› ,äÉYÉ°S Ö∏Y ,á«°ù«FQ äÉYÉ°S á£HÉ°V äÉYÉ°S ,ábódG

 äÉYÉ°S ,áÁôc QÉéMCG ,äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG äÉYÉ°ùdGh IÒÑµdG äÉYÉ°ù∏d ä’BG

 ≥jOÉæ°U ,ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°ùd äÉàÑãe ,á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°S ,á¡Ñæe

 äÉYÉ°S  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  áª°ShCG  hCG  Ú°TÉ«f  ,äÉYÉ°ùdG  AGógE’  Ö∏Y  ,á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe

.í«JÉØŸG π°SÓ°ùd IÒ¨°U »∏M ,â«bƒJ

√Écô°Th ΩÉgódG óªMCG øH øªMôdGóÑY ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S :á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,41009 :Ü.¢U ,11521 ,¢VÉjôdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

150633 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 äGP ájòMCG ,ájòMCG ,(¢SCGô∏d á«£ZCG),¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb ,ΩÉªëà°SG ±ÉØNCG ,Ωó≤dG ¢SÉÑd

.á∏jƒW ¥É°S

ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d ¿ÉMô°ùdG ájòMCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc :á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,≈æãŸG ™ª› πHÉ≤e ,(29) QhódG ,âjƒµdG IQÉªY ,⁄É°ùdG ó¡a ´QÉ°T :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG ,âjƒµdG ,22217531 :¢ùcÉa ,22217530 :¿ƒØ∏J

2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG

 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 48.indd   15 1/13/22   10:00 AM
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150635 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 áª¶fCG  º«ª°üJ  ,Üƒ°SÉM  èeGôH  ÒLCÉJ  ,á«Hƒ°SÉM  èeGôH  º«``ª°üJ  ,Üƒ```°SÉ◊G  á```›ôH

 ,á«Hƒ°SÉM èeGôH π«ª– ,øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒŸG  áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG  ,Üƒ°SÉM

 ÊhÎµdEG øjõîJ ,ΩhóÿG á```aÉ°†à°SG ,SaaS äÉeóîc äÉ«›ÈdG ,áµÑ°ûdG äÉeOÉN ÒLCÉJ

.á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ,äÉfÉ«Ñ∏d

áeÉ©dG IQÉéà∏d âjÉH â°ùµf ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc :á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG ,(3) Öàµe ,(3) QhO ,(106) ¬ª«°ùb ,(3) ¬©£b ,á∏Ñ≤dG ,áª°UÉ©dG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π````````````«cƒdG º```````°SG
 112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151120 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.º«∏©àdGh á«HÎ∏d äÉ«ÁOÉcC’G

ôjƒ£àdGh á«ªæà∏d πÑ≤à°ùŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,415 :Ü.Q ,123 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 48.indd   16 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151121 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  øjƒªàdG  ,(ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  Ëó≤Jh õ«¡Œ äÉeóN) »gÉ≤ŸG  äÉeóN

 Ëó≤Jh õ«¡Œ äÉeóN)äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,(ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤Jh õ«¡Œ äÉeóN)

.(ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG

á«ŸÉ©dG äÉeÓ©∏d ∫ÓJ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,147 :Ü.Q 118 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151122 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(á«fÉª©dG iƒ∏◊G ™«H) äÉjƒ∏M iƒ∏M ™£b

IQÉéà∏d »Ñ«gƒdG ¿ÉØ∏N »∏Y :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   17 1/13/22   10:00 AM
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151123 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Ωƒë∏dG ™«H

™WÉ°ùdG QƒædG ô°ùL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,222 :Ü.Q 312 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151124 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

.Üƒ°SÉ◊G á›ôH

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,921 :Ü.Q 122 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   18 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151128 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

.(âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh

∫.Ω.¢T (Qƒ°T ±hCG) á«dhódG ˆGóÑ©dG áYƒª› :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd ,ÊÉãdG ≥HÉ£dG ,IOƒY ∂æH ájÉæH ,™ÑædG ¢SCGQ ,ähÒH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG :π````````````«cƒdG º```````°SG
112 :Ü.Q 3441 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151129 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(¢ùHÓŸGh ¢TôØdG π«°ùZ)π«°ù¨dG ,(ïdGh äÉ°ThôØŸGh ¢ùHÓŸG ∞«¶æJ) ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

á©eÓdG ≈æŸG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 48.indd   19 1/13/22   10:00 AM
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151132 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 õé◊G ,ôØ°ùdG óYÉ≤e õéM ,ÜÉcQ π≤f ,äÓaÉ◊G ÒLCÉJ ,äÓaÉ◊ÉH π≤ædG ,…ƒ÷G π≤ædG

 ¢UÉî°TCÓd ôØ°ùdG ≥FÉKhh ôØ°ùdG äGÒ°TCÉJ Ö«JôJ ,äÓaÉM ÒLCÉJ ,ôØ°ù∏d õé◊G ,π≤æ∏d

.êQÉÿG ¤EG øjôaÉ°ùŸG

Iôª©dGh èë∏d IôgÉ¶dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,511 :Ü.Q 80 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151133 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.»à°ù«Lƒ∏dG π≤ædG ,π≤ædG äÉeƒ∏©e ,π≤ædG »`a Iô°ùª°ùdG ,äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG

á«dhódG ¢ùª°ûdG ¥hô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,239 :Ü.Q 100 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   20 1/13/22   10:00 AM
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151135 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ÜÉ°ûYC’G ™«H) ™∏°ùdG ¢VôY

∫ÉªYC’Gh IQÉéà∏d ´Gô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,419 :Ü.Q 32 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151136 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ájÈdG äÓMôdG äÉeõ∏à°ùe ™«H

IQÉéà∏d ™°ûŸG ∑õ«ædG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   21 1/13/22   10:00 AM
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151137 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.õÑfl

IQÉéà∏d ™°ûŸG ∑õ«ædG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151138 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«FGò¨dG OGƒŸG äÉæjƒ“

QÉªãà°SÓd á«∏gC’G Qƒª©ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,326 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   22 1/13/22   10:00 AM
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151140 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

.≥YÓeh ∑ƒ°Th ÚcÉµ°S IóFÉª∏d äGhOCG ,äÉ°ü≤e

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«`Ø©dG â«H :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,202 :Ü.Q 111 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

151145 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«dõæŸG ä’ƒcCÉŸG ™«Ñd IòaÉf

óHQEG ÜÉ°†g :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   23 1/13/22   10:00 AM
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151205 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.á«∏°ùàdG äÉeóN

IQÉéà∏d AGô°†ÿG »ÁÈdG »HGhQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/20 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

137027 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

.ábÉ£dG äÉHhô°ûe ™æ°U ,á«fó©ŸG √É«ŸG áÄÑ©Jh êÉàfEG , áÑWôŸG ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™æ°U

( Iô◊G á≤£æŸG) á«ë°üdG äÉHhô°ûŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi ,ádÓ°U áj’h ,ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/6/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   24 1/13/22   10:00 AM
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135433 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ôFÉ°üY πfi

áMGôdG ¥ÉaBG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,211 :Ü.Q G 40 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/2/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

145851 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,ÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

 ºYÉ£e  äÉeóN  ,áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e  äÉeóN  ,á``«JGòdG  á``eóÿG  º``YÉ£e

.ΩÉ©£dG ÚjõJ ,ÉHƒ°Sh ¿hOhCG áfhôµ©e ºYÉ£e äÉeóN ,ƒcƒ°TGh

 

á«dÉãŸG áª¡dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/5/19 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   25 1/13/22   10:00 AM
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 151340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y

QÉªãà°SÓd QƒàcódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1009 :Ü.Q 130 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/26 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

143872 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 OGƒŸG  ™«H)  Rƒd  áæ«éY  ,Éà°SÉH  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ™«H),πHGƒJ  ájôëH  ÜÉ°ûYCG

 πHGƒJ  ,ΩÉ©£∏d  á¡µæe  äGô°†ëà°ùe  ,Iƒ¡≤∏d  äÉ¡µæe  ,¿ƒ°ùfÉj  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG

 ,ájôµ°S  äÉjƒ∏M  ,´Éæ©ædÉH  äÉjƒ∏M  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ™«H)  âjƒµ°ùH  ,IQOƒH

 ™«H)∂©c ,Iƒ¡≤∏d πFGóÑc Ωóîà°ùJ á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe ,Iƒ¡b ,hÉcÉc ,¿ÉH õÑN ,πaƒdG ∂©c

 ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ™«H)…É°T  ,ôcÉµ°S  π«eQÉc  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG  OGƒŸG

 äGô°†ëà°ùe ,IQòdG ÖM QÉ°ûa ,IQP ≥FÉbQ ,äÉjƒ∏M ,πHGƒJ ,πHÉJ πØfôb ¢ûÑc ,áJ’ƒcƒ°T

 á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H)ºcôc ,í∏e ,∂«µfÉH IÓfi ôFÉ£a ,áXƒH ,ábƒØîŸG áÁôµdG ∞«ãµàd

 ,π«Ñ‚R õÑN ,äGQÉ¡H ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H)á«©«ÑW äÉ«∏fi ,(É¡YGƒfCG áaÉµH

 ≥«bO ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H)IQP ≥«bO ,∫ƒ≤ÑdG ≥«bO ,ΩÉ©£∏d ≥«bO ,ƒ∏M πØ∏a

 É°ûf ,íªb ÚëW ,Éjƒ°U ≥«bO ,Ò©°ûdG ≥«bO ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H)∫OôÿG

 á«FGò¨dG  OGƒŸG  ™«H),äÉjƒ∏M ájôµ°S  ¢UGôbCG  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ™«H)ΩÉ©£∏d

 ,á°ü∏°U  ÜÉ°ûàc  ,πN  ,πHÉJ  π«Ñ‚R  ,∂©c  áæ«éY  ,∂©c  ¥ƒë°ùe  ,ôµ°S  ,(É¡YGƒfCG  áaÉµH

 ,IÒªN ,Ö«∏◊ÉH áJ’ƒcƒ°T äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH Iƒ¡b äÉHhô°ûe ,Ö«∏◊ÉH hÉcÉc äÉHhô°ûe

 ¢ùHO ,õÑN ,á°üªfi IQP ,áfƒë£e IQP ,áfhôµ©e ,äÉæé©e ¿hôµ©e ,≥é°ùdG ∂°SÉ“ OGƒe

 ,á≤«bQ  áfhôµ©e õdOƒf  ,Ö«£dG  RƒL ,πëf π°ùY ,äÉjƒ∏ë∏d  ´Éæ©f  ,ôµ°ùdG  ô£b ,ΩÉ©£∏d

alamat 48.indd   26 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ,IóHõdÉH âjƒµ°ùH ,äÉæé©e ,äÉ``jƒ∏M iƒ```∏M ™``£b ,äÉ°ûjhóæ°S ,¿ƒë£e Ò©°T ,ôFÉ£a

 ™«H),πHGƒJ  ¿GôØYR  ,RQCG  ,á«Ñ∏¡e  ,ÉWÉ£H  ≥«bO  ,πØ∏a  ,Gõà«H  ,πHGƒJ  πØ∏a  ,»LôaG  õÑN

 ,ó«ª°S ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H),πHGƒJ äÉ°ü∏°U ,(É¡YGƒfCG áaÉµH á«FGò¨dG OGƒŸG

 ,á«îÑ£e äÉjÉ¨d Ó«fÉØdG äÉ¡µæe ,¬cGƒØdÉH ∂«c äÉJQƒJ ,Écƒ«HÉàdG ≥«bO ,äÉé∏ãe äÉHô°T

 ≥«MÉ°ùe ,πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe ,á©£≤e äÉæé©e ,º◊ ôFÉ£a ,Ó«fÉØ∏d πjóH Ú∏«fÉa

 ,¿Éaƒ°T ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W ,¿ƒë£e ¿Éaƒ°T ,ÊGOƒ°S ∫ƒa äÉjƒ∏M ,Rƒd iƒ∏M ,äÉé∏ãŸG ™æ°üd

 äÉHhô°ûe ,hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,¿Éaƒ°T ≥«bO ,¿Éaƒ°T ≥FÉbQ

 hCG ¬cGƒØdG øe á©æ°üe πHGƒJ ,ÜƒÑM äÉéàæe ≥FÉbQ ,πcCÓd ôcÉµ°S ,áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG

 ,»∏L  äÉ«eÓg  ,OÎ°ùc  ,¢ûg  ≥«bQ  âjƒµ°ùH  ,õ«fƒjÉe  ,ºWÉªW  äÉ°ü∏°U  ,QÉ¡H  QÉ°†ÿG

 ájóæg äÓÑ≤e ,áé∏ãe äÉjƒ∏M óª› Íd ,Éjƒ°U á°ü∏°U ,RQCG  ¢UGôbCG  ,äÉjƒ∏M ¬cGƒa

 ,õÑN Öd ,á£∏°S πHGƒJ ,…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe ,è∏ãe …É°T ,IQP ∂©c ,á«æ«°U ôFÉ£a ,πHGƒJ

 ,áXƒØfi ÜÉ°ûYCG ,IRÉÑN ¥ƒë°ùe ,IQòdG Öd ≥«bO ,IQòdG Öd ,ºë∏dG ¥ôe á°ü∏°U ,ádƒÑJ

 ,Í∏dÉH  RQCG  ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH  »∏£e  RƒL  ,ÚéY  ,áfhôµ©ŸG  á∏°ü∏°U  ,äÉ°ûjhóæ°ùdG  Í÷ÉH

 ,áJ’ƒcƒ°ûdG  ¬°SÉ°SCG  ¿ƒé©e ,πcCÓd ídÉ°U RQCG  ¥Qh ,πcCÓd ídÉ°U ¥Qh ,QÉ¡H  ΩhôØe ΩƒK

 ™jô°S RQCG ,Ö«∏◊G ≈Hôe ,≥«bO É¡°SÉ°SCG ôFÉ£a ,äGô°ùµe ≈∏Y …ƒàëj áJ’ƒcƒ°T ¿ƒé©e

 á©£≤ŸG  QÉ°†ÿG  øe  á©æ°üe  äÓ∏fl  ,πHGƒJ  º°ùª°ùdG  QhòH  ,è∏K  äÉÑ©µe  ,Ò°†ëàdG

 ìÉØàdG  á°ü∏°U ,äGQÉ¡H …ÈdG äƒàdG  á°ü∏°U ,AGOƒ°ùdG  á£æ◊G  ÚëW ,πZôH ,äGQÉ¡ÑdGh

 äÉæé©e äGôc ,(πHGƒJ) …óæg ô“ ,ÚJƒ∏Z ¿hóH õÑN ,ÉHƒ°S ,áfhôµ©e ájÒ©°T ,äGQÉ¡H

 ¿É°Shôc ,.ÉgÒZ hCG áJ’ƒcƒ°ûdG á°ü∏°üH áæjõe OÎ°SÉµdG hCG ábƒØîŸG áÁôµdÉH IAƒ∏‡

 ä’ƒ°ùÑc ,(äÉjƒ∏◊G øe ´ƒf) óæ¡dG RƒL äGôc ,áJ’ƒcƒ°ûdÉH õÑN ,(äÉæé©ŸG øe ´ƒf)

.Ióª› áXƒH ,IAƒ∏ªŸG Iƒ¡≤dG

ájòZCÓd ÖgGR :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,1010 :Ü.Q 132 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/2/28 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   27 1/13/22   10:00 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

29137 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉéàæeh á«fÉªY á«JÉÑf äƒjR ,ÊÉªY ÎYR ,ÊÉªY í∏«Ø°U ,ÊÉªY ¿ÉÑd ,ÊÉªY πëf π°ùY

.iôNCG á«fÉªY

¿hPÉ°T á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2002/12/10 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

150842 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,á«æØdG  ¢VQÉ©ŸG  É¡eó≤J  »àdG  á«æØdG  ∫ÉªYCÓd áFõéàdG  ™«H  äÉeóN

 äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.QƒµjódG äGhOCGh çÉKC’G ™«Hh

IQÉéà∏d ¿Éæa áØ– :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,QÉë°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 

alamat 47.indd   27 1/16/22   9:58 AM
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(1425) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

150980 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh ,Qƒ£©dG ™«H

IQÉéà∏d »°ùjôdG IôNÉa :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 47.indd   28 1/16/22   9:58 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

�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:

م
رقم 

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

2000/11/18التجارة وال�سناعةاو�سكو�س بيجو�س انك16754

2000/11/18التجارة وال�سناعةاو�سكو�س بيجو�س انك26755

2004/12/20التجارة وال�سناعة�سواجلوك كومبني  37843

2000/11/18التجارة وال�سناعة�سواجلوك كومبني  47844

2000/11/18التجارة وال�سناعة�سواجلوك كومبني  57845

2000/11/18التجارة وال�سناعة�سواجلوك كومبني  67846

728187

�سو�ستيه دي�س بروديت�س 

ني�ستلة اإ�س. ايه

2005/3/21التجارة وال�سناعة

2005/6/29التجارة وال�سناعة�سرتينجث اوف نيت�سر اإل اإل �سي   829566

2005/6/29التجارة وال�سناعة�سرتينجث اوف نيت�سر اإل اإل �سي   929570

1073461

براندكو اليزابيث اردين 2020 

ال ال �سى

2013/3/5التجارة وال�سناعة

2013/4/24التجارة وال�سناعة�سو�ستيه دي برودوي ن�ستله اإ�س .اآ1174069

2013/4/24التجارة وال�سناعة�سو�ستيه دي برودوي ن�ستله اإ�س .اآ1274070

2013/10/31التجارة وال�سناعةكرايو�ستار اإ�س اإيه اإ�س1376640

2005/6/29التجارة وال�سناعةكراباو تاونداجن كو، ليمتد1429561

2012/10/21التجارة وال�سناعةباري�س - داكار   1571975
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2013/3/19التجارة وال�سناعةاللجنة االوملبية القطرية1673520

2013/3/19التجارة وال�سناعةاللجنة االوملبية القطرية1773521

2013/3/19التجارة وال�سناعةاللجنة االوملبية القطرية1873522

2013/3/19التجارة وال�سناعةاللجنة االوملبية القطرية1973523

2004/12/14التجارة وال�سناعةاأوري�س هولدينغ ايه جي2027001

2013/2/10التجارة وال�سناعةم�شت�شفي احلياة الدويل �س.م.م2169585

2272803

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/8/14التجارة وال�سناعة

2372802

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2014/5/7التجارة وال�سناعة

2472801

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/8/14التجارة وال�سناعة

2572800

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/10/28التجارة وال�سناعة

2672799

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/8/14التجارة وال�سناعة

2772798

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/8/14التجارة وال�سناعة

2872797

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/8/14التجارة وال�سناعة

2972796

�شوي�س - بيلهوتيل انرتنا�شيونال 

ترايدمارك�س ليمتد

2013/1/7التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

2005/1/16التجارة وال�سناعةهيوماك�س هولدينغ كو ليمتد3027417

2000/6/24التجارة وال�سناعةاى . جتيل�سني اأ / ا�س316498

2005/12/24التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�سن326820

2000/9/9التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�سن336821

2000/9/9التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�سن346822

2001/7/22التجارة وال�سناعةكوفاك�س كوربوري�سن356823

3672505

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/1/7التجارة وال�سناعة

3772506

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/1/7التجارة وال�سناعة

3872507

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/1/7التجارة وال�سناعة

3972508

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/1/7التجارة وال�سناعة

4072509

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/1/7التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

4172510

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4272511

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4372512

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4472513

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4572514

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4672515

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4772516

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

4872517

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

4972518

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5072519

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5172520

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5272521

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5372522

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5472523

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

5572524

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5672525

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5772526

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5872527

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

5972528

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6072529

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6172530

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

6272531

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6372532

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6472533

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6572534

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6672535

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6772536

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

6872537

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

م
رقم 

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

6972538

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7072539

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7172540

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7272541

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7372542

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7472543

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

7572544

كابو �سيكي كاي�سا هيتا�سي 

�سي�ساكو�سو 

)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2013/2/10التجارة وال�سناعة

2010/4/28التجارة وال�سناعةتزويد ال�سرق الأو�سط �س.م.م  7659488
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م
رقم 

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

7725738

�سركة بركاء للدواجن 

�س.م.ع.م 

2008/3/25التجارة وال�سناعة

7825738

�سركة بركاء للدواجن 

�س.م.ع.م

2008/3/25التجارة وال�سناعة

2013/12/5التجارة وال�سناعة�سركة �ساكا العاملية ذ.م.م7972395

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8072103

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8172104

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8272105

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8372106

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8472107

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8572404

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8672405

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8772406

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8872407

2013/1/7التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8972408

9026791

املكتب العربي لل�سوؤون 

الهند�سية �س.م.م

2005/6/25التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

ا�ستــــدراك

ت�سامنية،   - للتجارة  �سيان  اأبراج  ل�سركة  الت�سفية  اأعمــال  بدء  اإعــــالن  اإلى  بالإ�ســــــارة 

املن�ســـــور فـــي اجلريدة الر�سميـة العدد )1375(، ال�سـادر بتاريــــــخ 3 جمادى الثانية 1442هـ، 

املوافــــق 17 يناير 2021م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإلــى اأنـــه قد 

مت عزل امل�سفي / مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات، وتعيني الفا�سل/حممد بن علي بن 

امل�سفي فـي  اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة  املذكـــورة  الرئي�سي م�سفيـا لل�سركـــة  عبداللـه 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 153  ر.ب:316

هاتف رقم: 99314544

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شرق االأو�شط الكهروميكانيكية واخلدمات االأمنية �ش.م.م

يعلن مكتب �إميان �لزدجايل للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�ل�شرق �الأو�شط �لكهروميكانيكية و�خلدمات �الأمنية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لـتجاري بالرقـم 1308239, 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: 418 ر.ب: 131 
هاتف رقم: 93588844 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل ال�شهيلي للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب �إميان �لزدجايل للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

 ,1784765 �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  جبل �ل�شهيلي للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

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

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 418 ر.ب: 131 
هاتف رقم: 93588844 

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 )1425(

�شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعلة مل�شتلزمات ال�شالمة �ش.م.م

يعلن �شليمان بن عبد�للـه بن �شليمان �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شعلة مل�شتلزمات 

�ل�شالمة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1215828, 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: 440 ر.ب: 112 
هاتف رقم: 99002023 

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
عبداملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغد العربية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لغد �لعربية للتجارة  يعلن عبد�ملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج 

وفقا   ,1029504 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنيــة,   - و�ملقـــاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/28م,  �ملــوؤرخ  �ل�شركــاء  التفـاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

هاتف رقم: 99030407 
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 )1425(

خالد بن �شليمان بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ النجاح الراقي �ش.م.م

يعلن خالد بن �شليمان بن �شعيد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ �لنجاح �لر�قي 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1234438, وللم�شفــي 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: 113 ر.ب: 321

هاتف رقم: 96233448 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة �شحار امل�شرقة للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شليمان بن �شعيد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�حة �شحار �مل�شرقة 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1234435, وللم�شفــي 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: 113 ر.ب: 321

هاتف رقم: 96233448 
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 )1425(

عبداللـه بن خلفان بن حممد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العال للم�شاريع املثالية �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن خلفان بن حممد �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعـــال للم�شاريـــع 

1280803, وفقا التفـاق  �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم  �ملثاليـــة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

2021/12/27م, وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:  99247725
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
م�شلم بن �شعيد بن حماد العمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة �شاللة للتطوير �ش.م.م

يعلن م�شلم بن �شعيد بن حماد �لعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جوهرة �شاللة للتطوير 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1250497, وفقا التفـاق �ل�شركــاء 

�ملــوؤرخ 2022/1/2م, وللم�شفــي 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:

الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:  97968887

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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خالد يو�شف حممد عثمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م
يعلن خالد يو�شف حممد عثمان �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خالد للتجهيز�ت �لطبية �ش.م.م, 

�ملــوؤرخ  �ل�شركــاء  1119455, وفقا التفـاق  بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/29م, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 892 ر.ب: 132

هاتف رقم: 93892728
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
خليفة بن حميد بن خمي�ش البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحرية للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م

يعلن خليفــة بن حمــيد بن خمي�ش �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبحيــرة للم�شاريــع 

1089623, وللم�شفــي  بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  �جلديدة �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:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 217 ر.ب: 321
هاتف رقم: 93374015

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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اإبراهيم بن حممد بن �شعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نبع ال�شرق احلديثة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن حممد بن �شعيد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نبع �ل�شرق �حلديثة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1216292, وللم�شفــي 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: 561 ر.ب: 319
هاتف رقم: 97777312

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثالث مراحل �شريعة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن حممد بن �شعيد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثالث مر�حل �شريعة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1264274, وللم�شفــي 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: 561 ر.ب: 319
هاتف رقم: 97777312

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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طالل بن مربوك بن قمرب ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش جمان ال�شاطعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن طالل بن مربوك بن قمرب �ل�شبيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شم�ش جمان �ل�شاطعة 

للتجــارة و�ملقــاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1199017, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم: 94429248

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
يحيى بن خمي�ش بن را�شد الكويلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الكون �ش.م.م

يعلن يحيى بن خمي�ش بن ر��شد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ء �لكون �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1048305, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/29م, 

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: 42 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99443062
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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اأنور علي بن عبدالر�شى بن عبدالباقي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار املك�شرات �ش.م.م

يعلن �أنور علي بن عبد�لر�شى بن عبد�لباقي �للو�تي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة د�ر �ملك�شر�ت 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1265164, وللم�شفــي 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: 224 ر.ب: 131
هاتف رقم: 99357063

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 حمود بن �شليمان الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل الذهب االأبي�ش �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عالـــم �لذهــب  يعلن حممـــد بن حمــود بن �شليــمــان �لر��شــــدي 

1289138, وللم�شفــي  �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم  �الأبي�ش �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى 

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:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 408 ر.ب: 133

هاتف رقم: 92872332
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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مكتب الفي�شل للتدقيق واال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلجر االأ�شود للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب �لفي�شل للتدقيق و�ال�شت�شار�ت �ملالية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلجر �الأ�شود 

  ,1069320 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م,  �ملتحدة  للم�شاريع 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 131 ر.ب: 1700
هاتف رقم: 92221302 - 95700353

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

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلجر الف�شي احلديث �ش.م.م

يقــوم  �أنـه  �القت�شادية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لعامليون  �خلرب�ء  مكتب  يعلن 

بت�شفـيــة �شركة �حلجر �لف�شي �حلديث �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري 

حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/26م,  �ملــوؤرخ  �ل�شركــاء  وفقا التفـاق   ,1137997 بالرقـــم 

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 - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 
 مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22

هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 24595912
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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مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العا�شمة لتقييم اخل�شائر �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

�لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــــة  لــــدى  و�مل�شجلــــة  �ش.م.م,  �خل�شائـــر  لتقييـــم  �لعا�شمـــة  �شركـــة 

بالرقـــم 1305293, وللم�شفــي 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: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العا�شمة للخدمات الزراعية �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

�لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م,  �لزر�عية  للخدمات  �لعا�شمة  �شركة 

بالرقـــم 1165713, وللم�شفــي 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: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 
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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلدارة الوطنية للخدمات التجارية �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

�شركة �جلد�رة �لوطنية للخدمات �لتجارية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري 

بالرقـــم 1084514, وللم�شفــي 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: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 
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

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط ال�شماء لالأعمال �ش.م.م
يقــوم بت�شفـيــة  �أنـه  �ملرهوبـي لتدقيــق �حل�شابــات و�ال�شت�شــار�ت �القت�شاديــة  يعلن مكتب 

�لـتــجــاري  �ل�شجـــــل  �أمانــــــة  لـــــدى  و�مل�شجلــــة  �ش.م.م,  لالأعمـــــال  �ل�شمــــاء  خــــط  �شركـــة 

بالرقـــم 1469614, وللم�شفــي 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 - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 
 مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99370407 فاك�ش رقم: 24595912

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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مكتب املهاد لال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب �ملهاد لال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بـــدر �جلزيـــرة �لعامليـــة �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1278068, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

2021/6/10م, وللم�شفــي 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:

 العذيبة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 800 ر.ب: 130

هاتف رقم: 92235452 - 95611850
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
مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة علي بن حماد ن�شيب املع�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلن مكتب �شيادة لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

علي بن حماد ن�شيب �ملع�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل 

�لـتجــاري بالرقـــم 2185016, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 2021/3/24م, وللم�شفــي 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: 317 ر.ب: 217

هاتف رقم: 93239009 
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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�شامل بن م�شلم بن بخيت عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد هرويل ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أجماد هرويل �ل�شاملة  يعلن �شامل بن م�شلم بن بخيت عامر جيد 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1158845, وللم�شفــي 

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: 90906190 

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 خمي�ش بن �شعيد الروي�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليمان وحفيظة للتجارة �ش.م.م

�شليمان وحفيظة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لروي�شي  �شعيد  بن  بن خمي�ش  يعلن خالد 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1231582, وفقا التفـاق 

2021/12/29م, وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: 470 ر.ب: 365

هاتف رقم: 95383816 
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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�شامل بن حفيظ بن �شامل معروف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قهوة العرب العاملية - ت�شامنية

 - �لعاملية  �لعرب  بت�شفـيــة �شركة قهوة  يقــوم  �أنـه  �شامل معروف  �شامل بن حفيظ بن  يعلن 

ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1254761, وللم�شفــي 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: 99098940 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق االإعمار الدولية للمقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حفيظ بن �شامل معروف �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طريق �الإعمار �لدولية 

للمقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1228812, وللم�شفي 

وحـده حـــق 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: 99098940 

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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طارق بن فايل بن را�شد ال�شتمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وهج االإبداع املتكاملة �ش.م.م
�ملتكاملة  �الإبد�ع  وهج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شتمي  ر��شد  بن  فايل  بن  يعلن طارق 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1098967, وفقا التفـاق �ل�شركــاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/29م,  �ملــوؤرخ 

�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: 698 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99747911 
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
يحيى بن خمي�ش بن را�شد الكويلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاير مطرح للتجارة - تو�شية

يعلن يحيى بن خمي�ش بن ر��شد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاير مطرح للتجارة - 

تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1003738, وفقا التفـاق �ل�شركــاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/29م,  �ملــوؤرخ 

�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: 42 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99443062
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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را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القليعة احلديثة - تو�شية
يعلن ر��شد بن عبد�للـه بن حميد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لقليعة �حلديثة - تو�شية, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1328438, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/28م, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

الر�شيل - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 184 ر.ب: 124
هاتف رقم: 99888219

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 عبا�ش بن عبداللـه الكيومي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع واحة الفلوجة للتجارة - ت�شامنية

و�حة  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكيومي  عبد�للـه  بن  عبا�ش  بن  عبد�للـه  يعلن 

�لفلوجة للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 8079536,  

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 512 ر.ب: 571
هاتف رقم: 95303487

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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عبدالرحمن بن حممد بن هالل العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األوان الطيف لالإنتاج الرقمي والت�شميم �ش.م.م

�ألو�ن �لطيف  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـه  يعلن عبد�لرحمن بن حممد بن هالل �لعربي 

لالإنتــاج �لرقمي و�لت�شميم �ش.م.م, و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1094231, 

وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 2021/12/27م, وللم�شفــي 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: 154 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92212296

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
يون�ش بن خمي�ش بن حمدان التوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع قمة ال�شماء للتجارة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن خمي�ش بن حمد�ن �لتوبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع قمة �ل�شماء 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1244079, وفقا التفـاق 

2021/12/23م, وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 92713874

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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يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق للهند�سة والتجارة - تو�سية

يعلن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الر�ستاق للهند�سة 

والتجارة - تو�سية، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1143695، وللم�سفــي 

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:

�ص.ب: 282 ر.ب: 329
هاتف رقم: 99898323

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التقنية احلديثة �ص.م.م

التقنية  بيت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  عبداللـه  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 

احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1088284، وللم�سفــي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة 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: 99106446

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�شعيد بن خلفان بن �شيف العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأفكار ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �شعيد بن خلفان بن �شيف �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأفكار �ل�شاملة �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1734091, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

2021/7/12م, وللم�شفــي 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:

الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 142 ر.ب: 131

هاتف رقم: 92222048
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
اأفلح بن عبداللـه بن نا�شر النعماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفاح االأزرق �ش.م.م

يعلن �أفلح بن عبد�للـه بن نا�شر �لنعماين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لتفاح �الأزرق �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1321616, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

2021/12/29م, وللم�شفــي وحـده حــق متثيـل �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:

القرم - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 422 ر.ب: 400
هاتف رقم: 92115172

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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عادل بن عبداللـه بن جمعة النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اآية النبهاين للتجارة - تو�شية
�لنبهانــي  �آيــة  �أبــو  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن عادل بن عبد�للـه بن جمعة �لنبهاين 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1270297, وفقا التفـاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـل  حــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/26م,  �ملــوؤرخ  �ل�شركــاء 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 742 ر.ب: 620
هاتف رقم: 99525830

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 ح�شني اأحمد ح�شن

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرزاق البحر لالأ�شماك �ش.م.م

يعلن حممد ح�شني �أحمد ح�شن �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أرز�ق �لبحر لالأ�شماك �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1042911, وفقا التفـاق �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

2021/12/29م, وللم�شفــي وحـده حــق متثيـل �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
�ش.ب: 197 ر.ب: 112

هاتف رقم: 95186820
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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م�شلم بن �شعيد بن حماد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمران �شاللة لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن م�شلم بن �شعيد بن حماد �لعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عمر�ن �شاللة لال�شتثمار 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1250532, وفقا التفـاق �ل�شركــاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  2021/12/28م,  �ملــوؤرخ 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99877789

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 علي بن عامر ال�شعيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليزة التناف�شية للتجارة �ش.�ش.و

�لتناف�شية للتجارة  �مليزة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـه  �ل�شعيبي  يعلن حممد بن علي بن عامر 

وحـده  وللم�شفــي   ,1359629 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و, 

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: 113 ر.ب: 121
هاتف رقم: 95991576

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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ح�شام بن يعقوب بن ها�شم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز التقنية االأولى خلدمات ال�شيارات �ش.م.م
يعلن ح�شام بن يعقوب بن ها�شم �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مركز �لتقنية �الأوىل 

 ,1143051 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ل�شيار�ت  خلدمات 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 1104 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92296644

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
فائل بن فرج بن م�شعود بيت رجيبون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم النعامي للتجارة - تو�شية

�لنعايــــم  جنــــم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  رجيبون  بيت  م�شعود  بن  فرج  بن  فائل  يعلن 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 2164710, وفقا التفـاق 

2021/12/30م, وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركــاء �ملــوؤرخ 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 92012297

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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�شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شندباد الذهبي ل�شفر وال�شياحة �ش.م.م

يعلن �شليمان بن عبد�للـه بن �شليمان �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شندباد �لذهبي 

ل�شفر و�ل�شياحة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1208048,  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: 440 ر.ب: 112
هاتف رقم:  99002023

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرائد للم�شتلزمات العلمية �ش.م.م

يعلن �شليمان بن عبد�للـه بن �شليمان �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لر�ئد للم�شتلزمات 

�لعلمية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1300139,  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: 440 ر.ب: 112
هاتف رقم:  99002023

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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ح�شن بن �شهيل بن اأحمد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوة الكاملة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �لكاملة  �خلطوة  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنـه  جعبوب  �أحمد  بن  �شهيل  بن  ح�شن  يعلن 

وحـده  وللم�شفــي   ,1170623 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية, 

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: 99090305
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 علي بن �شعيد الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج حموت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة   حموت  برج  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنـه  �لر��شدي  �شعيد  بن  علي  بن  �أحمد  يعلن 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1079968, وللم�شفي 

وحـده حق متثيــل �ل�شركـة 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: 41 ر.ب: 418
هاتف رقم: 94703417

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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ماهر بن حمد بن �شامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواعد م�شقط للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن ماهر بن حمد بن �شامل �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شو�عد م�شقط للتجارة 

1023586, وفقا  بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى  - ت�شامنية,  و�ملقاوالت 

التفـاق �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2021/12/20م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفـيـــة 

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

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 37 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99207077

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احليل ال�شمالية للتجارة �ش.م.م

يعلن ماهر بن حمد بن �شامل �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حليل �ل�شمالية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1098411, وفقا التفـاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2021/12/20م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 37 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99207077

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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�شالح بن اأحمد بن حمدون الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الثامنة املتميزة �ش.م.م
�لثامنة  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لر��شدي  حمدون  بن  �أحمد  بن  �شالح  يعلن 

1264308, وفقا التفـاق  �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم  �ملتميزة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

�أمــام  2021/6/13م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفـيـــة  �ملــوؤرخ  �ل�شركاء 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املوالح - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1267 ر.ب: 132
هاتف رقم: 96397711

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
هيثم بن ثاين بن حارث الفرعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكتبة وت�شجيالت املبداأ �ش.م.م

يعلن هيثم بن ثاين بن حارث �لفرعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مكتبة وت�شجيالت �ملبد�أ 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1076446, وفقا التفـاق �ل�شركاء 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــة  حق متثيــل  وللم�شفي وحده  2021/7/13م,  �ملــوؤرخ 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

احليل اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99106076 - 99337736

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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حممد بن علي بن �شامل البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو مرمي املتحدة �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن �شامل �لبلو�شي �أنـه يقوم بت�شفـية �شركة م�شاريع �أبو مرمي �ملتحدة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1128423, وللم�شفي وحده حق 

متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية قريات - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 312 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99740234 
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 يعقوب بن �شعبان ال�شندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زوايا م�شقط املتقدمة �ش.م.م

يعلن حممد بن يعقوب بن �شعبان �ل�شندي �أنـه يقوم بت�شفـية �شركة زو�يا م�شقط �ملتقدمة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1324781, وللم�شفي وحده حق 

متثيــل �ل�شركـــة 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: 415 ر.ب: 112

هاتف رقم: 96941400 
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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معت�شم بن �شامل بن حمدان امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللم�شة الذهبية املتكاملة لالإن�شاءات �ش.م.م

�لذهبية  �للم�شة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�شرفـي  بن حمد�ن  �شامل  بن  معت�شم  يعلن 

 ,1255432 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م,  �ملتكاملة لالإن�شاء�ت 

وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 2242 ر.ب: 112
هاتف رقم: 93332237 

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
طالل بن حممد بن اإبراهيم البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ م�شقط العامرة �ش.م.م

م�شقط  �شموخ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  طالل  يعلن 

�لعامرة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1247250, وفقا التفـاق 

�أمــام  2021/7/27م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفـيـــة  �ملــوؤرخ  �ل�شركاء 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 398 ر.ب: 111

هاتف رقم: 95950040 
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

-134-



اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

علي بن حماد بن �شهيل ك�شوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلدير املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �جلدير �ملتحدة للتجارة  يعلن علي بن حماد بن �شهيل ك�شوب 

و�ملقاوالت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 2193647, وللم�شفي 

وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 99494395 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإمداد للتموين الغذائي �ش.م.م

يعلن علي بن حماد بن �شهيل ك�شوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الإمد�د للتموين �لغذ�ئي 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 2154870, وللم�شفي وحده حق 

متثيــل �ل�شركـــة 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: 99494395 
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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خالد بن �شامل بن خلفان املر�شودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبدالكرمي �شاهي و�شركائه للتجارة �ش.م.م

�شاهي  عبد�لكرمي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملر�شودي  خلفان  بن  �شامل  بن  خالد  يعلن 

 ,1352639 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة  و�شركائه 

وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 99732184 
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 �شعيد بن علي ال�شبحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلياة للطاقة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن �شعيد بن علي �ل�شبحي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلياة للطاقة �ش.م.م, 

1048848, وللم�شفي وحده حق متثيــل  �لـتجــاري بالرقـــم  �أمانــة �ل�شجــل  و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركـــة 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: 99323040 

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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عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان االأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرخاء الع�شرية - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريـــع  يعلن عدنان بن عبد�لرحمــن بن حمــد�ن �الأن�شاري 

�لرخاء �لع�شرية - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1127967, 

وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 92477755 

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
حمود بن عبداللـه بن مراد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمود للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمـــود للم�شاريـــع  يعلن حمود بن عبد�للـه بن مــر�د �لبلو�شــي 

1145232, وفقا التفـاق  �لـتجــاري بالرقـــم  �ل�شجــل  �أمانــة  �ملتحدة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

�أمــام  2021/7/26م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفـيـــة  �ملــوؤرخ  �ل�شركاء 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 191 ر.ب: 131

هاتف رقم: 99423230 
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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مانيــك كوتــان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية خلدمات البيانات �ش.م.م

�ش.م.م,  �لبيانــات  خلدمـــات  �لدوليـــة  �شركـــــة  بت�شفـيــة  يقــــوم  �أنــــه  كوتــان  مانيــك  يعلن 

1345038, وللم�شفي وحده حق متثيــل  �لـتجــاري بالرقـــم  �أمانــة �ل�شجــل  و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركـــة 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: 1735 ر.ب: 114
هاتف رقم: 99352058 

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
اأ�شرف بن حممد بن اأ�شرف الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شافان لل�شناعات الورقية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شافان لل�شناعات  يعلن �أ�شرف بن حممد بن �أ�شرف �لزدجايل 

وللم�شفي   ,1542117 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لورقية 

وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 281 ر.ب: 112

هاتف رقم: 97107766 
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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عبداملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج
اإعــــــــــالن

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

يعلن عبد�ملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لغد �لعاملية �ش.م.م, 

�ملــوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفـاق   ,1031117 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 

2021/12/23م, وللم�شفي وحده حق متثيــل �ل�شركـــة 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: 99030407 
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
�شامل بن بخيت بن حممد زعبنوت املهري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شامل بخيت حممد زعبنوت املهري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شالــم بخيــت  يعلن �شامل بن بخيت بن حممد زعبنوت �ملهري 

�ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنيـــة,   - للتجـــارة  و�شريكــه  �ملهري  زعبنوت  حممــد 

وللم�شفــي  2021/12/29م,  �ملــوؤرخ  �ل�شركاء  التفـاق  وفقا   ,2110091 بالرقـــم  �لـتجــاري 

وحــده حـــق متثيــل �ل�شركـــة 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: 400 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92012297 

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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حممد بن �سالح بن �سليمان احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة الأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ش.م.م
الأهداف حلقول  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شليمان احلب�شي  بن  بن �شالح  يعلن حممد 

 ،1121654 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  والتجهيزات  النفط 

2٠21/12/14م, وللم�شفــي وحــده حـــق متثيــل ال�شركـــة فـي  املــوؤرخ  وفقا لتفـاق ال�شركاء 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99203435 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن را�سد بن �سيف العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمراء للتجارة العامة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن را�شد بن �شيف العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلمراء للتجارة العامة 

1٠133٠٠, وفقا  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  وامل�شجلة لدى  - ت�شامنية,  واملقاولت 

لتفـاق ال�شركاء املــوؤرخ 2٠21/12/22م, وللم�شفــي وحده حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 794 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99448993 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن, 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 )1425(

عامر بن �شليمون بن م�شلم قهور املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راية اآ�شيا للتجارة - ت�شامنية

يعلن عامر بن �شليمون بن م�شلم قهور �ملهري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�ية �آ�شيا للتجارة - 

وللم�شفــي وحده   ,1044683 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية, 

فـــي  �مل�شفـــي  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  حــق متثيــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: 99227344 

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
يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط املتحدة للخدمات والت�شويق �ش.م.م

يعلن يا�شر بن خلف بن حممد �حلميدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلط �ملتحدة للخدمات 

و�لت�شويق �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1624369, وللم�شفــي 

وحده حــق متثيــل �ل�شركة 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: 312 ر.ب: 311
هاتف رقم: 91206040 

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 )1425(

يحيى بن خمي�س بن را�شد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزمل لالإن�شاءات الع�شرية �س.م.م
املزمـــل للإن�شــاءات  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  الكويلي  يعلن يحيــى بن خمي�س بن را�شد 

الع�شرية �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1338448، وفقا التفـاق 

2٠21/12/22م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  ال�شركــاء املــوؤرخ 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�شقط
�س.ب: 42 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99443062
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبدالعزيز بن حممد بن �شيف العموري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمود لالإن�شاءات �س.م.م

ال�شمـــــود  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العمـــوري  �شيــف  بن  بن حممـــد  عبدالعزيـــــز  يعلــن 

للإن�شاءات �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1262616،   وللم�شفــي 

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 �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�س.ب: 144 ر.ب: 319
هاتف رقم: 97962222

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

�شامل بن �شعيد بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة م�شاريع عمان �س.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن حمد الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمموعة م�شاريع عمان 

�س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 18٠8745، وفقا التفـاق ال�شركــاء 

املــوؤرخ 2٠21/1٠/5م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�س.ب: 169 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99431343
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن علي بن حممد الفار�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيان �شحار للتجارة �س.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن حممد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيان �شحار للتجارة 

وحـده  وللم�شفــي   ،12٠8724 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  �س.م.م، 

حـــق 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 �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 98082104

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

�أحمد بن �إبرهيم بن علي �آل علي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة كمة خلدمات حقول �لنفط �ش.م.م

كمة خلدمات حقول  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  علي  �آل  علي  بن  �إبرهيم  بن  �أحمد  يعلن 

وللم�شفــي   ،1114062 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م،  �لنفط 

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

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

والية �شحم - حمافظة �شمال �لباطنة
�ش.ب: 59 ر.ب: 319

هاتف رقم: 95818360
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�شفــي
م�شبح بن خدمي بن ر��شد �ل�شبلي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أبر�ج �شحار �لوطنية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن م�شبح بن خدمي بن ر��شد �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبر�ج �شحار �لوطنية 

  ،1336125 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م،  و�ملقاولت  للتجارة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي 

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

والية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة
هاتف رقم: 98100093

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�شفــي
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اأحمد بن هالل بن نا�شر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلك للتجارة �س.م.م

يعلن اأحمد بن هلل بن نا�شر احلرملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإلك للتجارة �س.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1271٠8٠،  وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�س.ب: 2 ر.ب: 100

هاتف رقم: 92247000
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن عمر بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء عمر املتحدة للتجارة - ت�شامنية

املتحدة  اأبناء عمر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  بن عمر بن حممد  يعلن عبداللـه 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1274616،  وللم�شفــي 

وحـده حـــق 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 الربميي - حمافظة الربميي
�س.ب: 90 ر.ب: 518

هاتف رقم: 90899991
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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عي�شى بن نا�شر بن �شعيد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تكاتف الرواد �س.م.م

يعلن عي�شى بن نا�شر بن �شعيد ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تكاتف الرواد �س.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1291593،  وللم�شفــي وحـده حـــق 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: 99822234
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار العايل لالإن�شاءات - تو�شية

يعلن عي�شى بن نا�شر بن �شعيد ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإعمار العايل للإن�شاءات - 

تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 126137٠،  وللم�شفــي وحـده حـــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�س.ب: 67 ر.ب: 312
هاتف رقم: 99822234

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإبداع للتثمني -ت�شامنية

 - للتثمــني  االإبــداع  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شعدي  �شعيد  نا�شر بن  يعلن عي�شى بن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 127212٠، وللم�شفي وحده حق 

متثيل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99822234
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن مربوك بن ربيع البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع م�شاعل النور املتحدة - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع م�شاعل  البو�شعيدي  يعلن �شعيد بن مربوك بن ربيع 

 ،11٠3767 الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـــة ال�شجــل  لــدى  النــور املتحــدة - ت�شامنيــة، وامل�شجلــة 

وفقــا التفـــاق ال�شركــــاء املــوؤرخ 2٠22/1/2م، وللم�شفــي وحـده حـــق 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 نزوى - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 96723838

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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عادل بن خليفة بن خلفان ال�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ينابيع اجلود ال�شاملة �س.م.م

يعلن عادل بن خليفة بن خلفان ال�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ينابيع اجلود 

ال�شاملة �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1244291، وفقــا التفـــاق 

ال�شركــــاء املــوؤرخ 2٠22/1/2م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�س.ب: 422 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92220207

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اليا�شمني االأخ�شر �س.م.م

اليا�شمني  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شكري  خلفان  بن  خليفة  بن  عادل  يعلن 

االأخ�شر �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1211236، وفقــا التفـــاق 

ال�شركــــاء املــوؤرخ 2٠22/1/2م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�س.ب: 422 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92220207

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

عبداللـه بن حممد بن علوي باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي مرباط احلديثة للتجارة - ت�ضامنية

مرباط  روابي  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  باعلوي  علوي  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 

احلديثة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لــدى اأمانـــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1228115، 

وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98110710
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شامل بن اإبراهيم بن �شامل اأو�شنجلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل احلوجري ال�شاملة - ت�شامنية

تـــلل احلوجـــري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اأو�شنجلي  �شامل  بن  اإبراهيم  بن  �شامل  يعلن 

وفقــا   ،1282887 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  ت�شامنية،   - ال�شاملة 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2٠21/12/27م،  املــوؤرخ  ال�شركــــاء  التفـــاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 93355546

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

من�شور بن حممد بن �شامل الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي العا�شمة احلديثة للتجارة �س.م.م

العا�شمة  مرا�شي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزعابي  �شامل  بن  حممد  بن  من�شور  يعلن 

  ،1147694 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  �س.م.م،  للتجارة  احلديثة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 99317053

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
منتظر بن ح�شن بن علي اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابتكارات التكنولوجيا الدولية �س.م.م

يعلن منتظر بــن ح�شــن بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ابتكارات التكنولوجيا 

1556959، وللم�شفــي  اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  الدولية �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى 

وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�س.ب: 378 ر.ب: 131
هاتف رقم: 95914039

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

حافظ بن را�شد بن م�شعود احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة اجلنوب املتكاملة �س.م.م

اجلنوب  واحة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجــري  م�شعـــود  بن  را�شـــد  بن  حافــظ  يعلن 

املتكاملة �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1159875، وفقــا التفـــاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2٠21/12/6م،  املــوؤرخ  ال�شركــــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99622817
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن علي بن �شعيد ال�شمع ال�شحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد علي �شعيد ال�شمع ال�شحري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن علي بن �شعيد ال�شمع ال�شحري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد علي �شعيد 

ال�شمع ال�شحري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري 

اأمــام الغـيــــر،  1٠2964٠، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـــم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�س.ب: 112 ر.ب: 214
هاتف رقم: 99561573

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

را�شد بن عيد بن خلفان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر احلارة الذهبي - تو�شية
 - الذهبي  احلارة  �شركة �شقر  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  بن خلفان  عيد  بن  را�شد  يعلن 

وحـده  وللم�شفــي   ،125٠932 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  تو�شية، 

حـــق 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 عربي - حمافظة الظاهرة
�س.ب: 1 ر.ب: 511

هاتف رقم: 92188553
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شيف بن �شرحان بن �شليمان الري�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل �شنا�س احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

�شنـــا�س  معالــــم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الري�شــي  �شليمــان  بن  �شرحان  بن  �شيف  يعلن 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  تو�شيــــة،   - واملقــــاوالت  للتجــــارة  احلديثــــــة 

اأمــام الغـيــــر،  1135296، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـــم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �شنا�س - حمافظة �شمال الباطنة
�س.ب: 212 ر.ب: 324
هاتف رقم: 95400666

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

علي بن �شفر بن خمي�س البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العقود املا�شية للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  املا�شية  العقود  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  خمي�س  بن  �شفر  بن  علي  يعلن 

التفـــاق  وفقــا   ،128555٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  ت�شامنية، 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2٠21/8/3٠م،  املــوؤرخ  ال�شركــــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب: 188 ر.ب: 312
هاتف رقم: 99002093

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شامل بن �شليمان بن حممد الرم�شاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريق العا�شمة للم�شاريع الرائدة �س.م.م

العا�شمة  بريق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرم�شاين  �شليمان بن حممد  �شامل بن  يعلن 

 ،1258438 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلــة  �س.م.م،  الرائدة  للم�شاريع 

وفقــا التفـــاق ال�شركــــاء املــوؤرخ 2٠21/12/1م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�شرور - والية �شمائل - حمافظة الداخلية
�س.ب: 76 ر.ب: 615

هاتف رقم: 99459997
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

عبداملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداملنعم بن يو�شف و�شركاه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبداملنعم بن يو�شف بن �شعد بيت فرج اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداملنعم بن يو�شف 

و�شركاه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

2٠21/12/28م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل  املــوؤرخ  ال�شركــــاء  22٠3685، وفقــا التفـــاق 

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: 99030407
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
جا�شم بن حممد بن حمود احل�شرمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجع ال�شروق العاملية �س.م.م

ال�شروق  �شركة منتجع  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن جا�شم بن حممد بن حمود احل�شرمي 

العاملية �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1333449، وفقــا التفـــاق 

2٠21/12/21م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  املــوؤرخ  ال�شركــــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 95566771

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1425(

ماهر بن من�شور بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املاهر خلدمات التطوير �س.م.م

املاهـــر خلدمـــات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  بن حممــد  من�شور  بن  ماهر  يعلن 

التطوير �س.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 13٠7755، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�س.ب: 427 ر.ب: 133
هاتف رقم: 99329385

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
زكريا بن حمد بن �شنني اليحيائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب الفخامة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  الفخامة  باب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليحيائي  �شنني  بن  بن حمد  زكريا  يعلن 

ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1266383، وفقا التفـاق ال�شركــــاء 

املــوؤرخ 2٠21/11/1٠م، وللم�شفــي وحـده حـــق 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 جنوب الباطنة
�س.ب: 547 ر.ب: 320
هاتف رقم: 96080044

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٥(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور احليل للتجارة - ت�صامنية
يقــوم  �أنـه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �لعامليون  �خلرب�ء  مكتب  يعلــن 
بت�صفـيــة �صركة زهور �حليل للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٥٦٢٣٣٩ بالرقـم 
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 اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

جممع رقم: ٢٣٧ - �صكة رقم: ٣٧٤٥ - مبنى رقم: ٣٧٩١- الطابق الثاين - �صقة رقم: ٢٢ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�س رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مباهج الدقم للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
�لدقم  مباهج  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�صابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�صو�ء  يعلــن مكتب 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧٤٧٢, 
�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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 �س.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

عامر بن البخيت بن �صهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدار للمعار�س واملوؤمترات �س.م.م

للمعار�ض  �لد�ر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعمري  �صهيل  بن  �لبخيت  بن  عامر  يعلن 
و�ملوؤمتر�ت �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٥٩٢٨, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١م, 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

هاتف رقم: ٩٩٨٧٠٠٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط للخدمات اللوج�صتية �س.م.م

للخدمات  م�صقط  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعمري  �صهيل  بن  �لبخيت  بن  عامر  يعلن 
�للوج�صتية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤١١٦٥, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١م, 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

هاتف رقم: ٩٩٨٧٠٠٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

عادل بن اأحمد بن جمعان الغيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
�صركة االإمدادات العربية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

�لعربية  �الإمد�د�ت  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغيلي  جمعان  بن  �أحمد  بن  عادل  يعلــن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٢١٦٦, 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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:
�س.ب: ٢١١ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٩٤٨٢٢١١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صليمان بن م�صعود بن علي احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رويال لل�صحن ال�صريع �س.م.م
يعلن �صليمان بن م�صعود بن علي �حلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رويال لل�صحن �ل�صريع 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٦٨٩١٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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 

�س.ب: ١٦٤٥ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٠١٨٠٧٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإ�صحاق بن عبداللـه بن اإ�صحاق العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإجنازات ال�صويق للتجارة �س.م.م

يعلن �إ�صحاق بن عبد�للـه بن �إ�صحاق �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إجناز�ت �ل�صويق 
للتجارة �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٦٠٤, 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:
�س.ب: ٣٨ ر.ب: ٣١٥ 

هاتف رقم: ٩٩٢٣٣٨٩٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن نا�صر بن علي ال�صام�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صام�صي العاملية - تو�صية

يعلن حممد بن نا�صر بن علي �ل�صام�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �ل�صام�صي �لعاملية - 
�لـتجاري بالرقـم ١٢٠١٠١٤, وللم�صفي وحـده حــــــق  �أمانة �ل�صجل  تو�صية, و�مل�صجلة لدى 
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
هاتف رقم: ٩٢١١٠٠٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حممد بن �صامل بن حمود املنوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تنا�صق االأعمدة - تو�صية

يعلن حممد بن �صامل بن حمود �ملنوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تنا�صق �الأعمدة - تو�صية, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٤٢١٨, 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: ٩٧٣٣٧٩٩٤

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حكيم بن خالد بن علي العوائد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جممع ال�صمان الطبي - ت�صامنية

يعلن حكيم بن خالد بن علي �لعو�ئد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جممع �ل�صمان �لطبي - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٦٦٧٥, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦م, 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 �صاللة - �صارع رقم: ٢٣ يوليو - �صكة رقم: ٢٢ - مبنى رقم: ١٠

هاتف رقم: ٩٢٧٦٦٧٧٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

-160-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٥(

يحيى بن خمي�س بن را�صد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة م�صقط اجلديدة للتجارة - تو�صية
يعلن يحيى بن خمي�ض بن ر��صد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جوهرة م�صقط �جلديدة 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٢١٢٣, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م,  �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 

�س.ب: ٤٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٠٦٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

طارق احلاج �صردار حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قرطبة املميزة الدولية �س.م.م
يعلن طارق �حلاج �صرد�ر حممد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة قرطبة �ملميزة �لدولية �ض.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٣٥٦٤٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١١/٢٣م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�س.ب: ٣٤٩٣ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩١٩٤٢٧٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفوؤاد لتجارة �س.م.م

لتجارة  �لفوؤ�د  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�صي  عبد�للـه  بن  علي  بن  �إبر�هيم  يعلن 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٠١٩٧, 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
�س.ب: ١٦٠١ ر.ب: ٣١١ 
هاتف رقم: ٩٩٨٩١٠٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

زاهر بن �صيف بن زاهر ال�صليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صدى امل�صنعة للتجارة - ت�صامنية
يعلــن ز�هر بن �صيف بن ز�هر �ل�صليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صدى �مل�صنعة للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٨١١٥, 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:
�س.ب: ١٩٦٢ ر.ب: ١٣٢ 
هاتف رقم: ٩٩٢٥٥٦٦٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

نا�صر بن حممد بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العامل الثمني �س.م.م

يعلن نا�صر بن حممد بن مرهون �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعامل �لثمني �ض.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٦٧٣٩, 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 الربميي

هاتف رقم: ٩٦٩٦٦٥٣٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خالد بن حمدان بن علي اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوريات العاملية �س.م.م

�لعاملية  �ملوريات  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �خلاطري  علي  بن  حمد�ن  بن  خالد  يعلن 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٢٨١٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م, 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

هاتف رقم: ٩٩٢٢٦٦٤٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

�صيف بن مبارك بن �صليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإبداع الفيحاء للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن �صيف بن مبارك بن �صليمان �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إبد�ع �لفيحاء للتجارة 
و�ملقاوالت �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤٤٢١, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٣٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية قريات - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٢٩٨٠٠٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن من�صور بن را�صد احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ زعبيل للتجارة �س.م.م

يعلن �صامل بن من�صور بن ر��صد �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صموخ زعبيل للتجارة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٥٤٥٥٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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:
�س.ب: ١١١ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٢٥٠٩١٦٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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�صهيل بن حماد بن �صهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريف �صمحان للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن �صهيل بن حماد بن �صهيل �لعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خريف �صمحان للتجارة 
و�ملقاوالت �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٧٨٥٩١, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ٢١١ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٣٣٥٢٢٢٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يحيى بن خمي�س بن را�صد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقنية اجلديدة للتجارة - تو�صية
 - �لتقنية �جلديدة للتجارة  يقــوم بت�صفـيــة �صركة  �أنـه  �لكويلي  ر��صد  يعلــن يحيى بن خمي�ض بن 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠١٢٣٤٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م, 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

�س.ب: ٤٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٠٦٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 ماجد بن عبداللـه العبادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفاق اجلبل ال�صامخ �س.م.م
يعلن عامر بن ماجد بن عبد�للـه �لعبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أفاق �جلبل �ل�صامخ 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٣٥٨, 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

�س.ب: ٣٢٣٤ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٢٩٧٩٩٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حم�صن بن حمد بن اإبراهيم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنمة الت�صميم العاملية �س.م.م
�لت�صميم  يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنمة  �أنـه  �لزدجايل  �إبر�هيم  يعلن حم�صن بن حمد بن 
التفاق  وفقا   ,١٣٧٧٧٨٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �لعاملية 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م,  �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

�س.ب: ٢٠٥٤ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٢٤٠٦٥٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل لوى املتميزة للم�صاريع املتكاملة - ت�صامنية

يعلــن مازن بن عبد�لرحمن بن خلفان �لغفيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل لوى �ملتميزة 
للم�صاريع �ملتكاملة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٢٦١, 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م, 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:
�س.ب: ٢٢٢٢ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٥٩٨١٠٧٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يعقوب بن حممد بن نا�صر الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال �صناو اخل�صراء للتجارة - ت�صامنية

يعلــن يعقوب بن حممد بن نا�صر �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جبال �صناو �خل�صر�ء 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٤٨٣٠, وللم�صفي 
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: ٩٩٢٥٩٧١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حممد بن حمد بن حممد الكا�صبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروق اخلري ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية

�ل�صاملة  �خلري  �صروق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكا�صبي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  يعلــن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٥٩٩٧, وللم�صفي 
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: ٩٩٧٧٥٤٩١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يحيى بن خمي�س بن را�صد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مر�صى ال�صاطئ للتجارة - تو�صية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مر�صى �ل�صاطئ للتجارة -  يعلــن يحيى بن خمي�ض بن ر��صد �لكويلي 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٠٨٥٧٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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

�س.ب: ٤٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٠٦٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

رجوة بنت �صامل بن حممد العجيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهوية لالت�صال الت�صويقي �س.م.م

�لهوية لالت�صال  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لعجيلية  �صامل بن حممد  بنت  تعلن رجوة 
�لت�صويقي �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٧٣٨١٢, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ٢٥٧٠ ر.ب: ١١٢

 هاتف رقم: ٩٢٢٧٨٨٧٩ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

فايزة بنت �صامل بن عي�صى البلو�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صعاع احلديثة �س.م.م

�ل�صعاع  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لبلو�صية  عي�صى  بن  �صامل  بنت  فايزة  تعلن 
وللم�صفية   ,١٠٣٥٥٠٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �حلديثة 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم: ٩٩٠٤٤٨٨٠ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

هالل بن را�صد بن �صليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�س اجلو املتحدة للتجارة - تو�صية

�ملتحدة  �جلو  �أر�ض  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغيثي  �صليمان  بن  ر��صد  بن  هالل  يعلــن 
وللم�صفي   ,١١٧١٠٦٠ 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:
حمافظة الربميي

�س.ب: ١١١ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٥٥٩٥٤٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة الغريفة للتجارة - تو�صية

يعلــن هالل بن ر��صد بن �صليمان �لغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة و�حة �لغريفة للتجارة 
- تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٨٧٨٦, 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 الربميي

�س.ب: ١١١ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩١١٩٩٠٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

عامر بن البخيت بن �صهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط ال�صرق للتجارة - ت�صامنية
يعلن عامر بن �لبخيت بن �صهيل �لعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خط �ل�صرق للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٠٣١٢٥, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١م, 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

هاتف رقم: ٩٩٨٧٠٠٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن علي بن عبداحل�صني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حلول الكواكب لالأنرتنت �س.م.م
�لكو�كب  �صركة حلول  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �للو�تي  يعلن حممد بن علي بن عبد�حل�صني 
لالأنرتنت �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٨٣٢٤, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
القرم - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�س.ب: ١١١ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٤٤٦٦٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد علي عبداحل�صني �س.م.م

علي  حممد  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �للو�تي  عبد�حل�صني  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
عبد�حل�صني �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٢٨٣٥١, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
القرم - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�س.ب: ١١١ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٤٤٦٦٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن حميد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صماء وادي الذهب للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صامل بن حميد بن حمود �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صماء و�دي �لذهب للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧١٤١٠, 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: ٩١١٥٥١٦٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صوامخ ال�صرين للتجارة - ت�صامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صو�مخ �ل�صرين للتجارة -  يعلن �صامل بن حميد بن حمود �ملالكي 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧١٣٩٢, 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: ٩١١٥٥١٦٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صدام بن خليفة بن حميد الفوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو العرب للمقاوالت �س.م.م

يعلن �صد�م بن خليفة بن حميد �لفوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبو �لعرب للمقاوالت 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٥٩٠٠٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م, 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:
اخلو�س - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩١٧٤٨٥٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثمرة للم�صاريع احلديثة �س.م.م

يعلن �صد�م بن خليفة بن حميد �لفوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ثمرة للم�صاريع �حلديثة 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩١٧٦٥, 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: ٩١٧٤٨٥٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خالد بن �صيف بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة خالد بن �صيف بن حممد الغيثي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

بن  �صيف  بن  خالد  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغيثي  حممد  بن  �صيف  بن  خالد  يعلن 
حممد �لغيثي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٠٩٣٠٥٠
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
�س.ب: ٥١٢ ر.ب: ٥٧١

هاتف رقم: ٩٦٦٣٣٣٩٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صميح ويو�صف للتجارة �س.م.م

يعلن خالد بن �صيف بن حممد �لغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صميح ويو�صف للتجارة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٢٢٥٥٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م, 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:
احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٦٦٣٣٣٩٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صليمان بن عبداللـه بن �صليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأولى لتجارة االأثاث �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأولى لتجارة  يعلن �صليمان بن عبد�للـه بن �صليمان �لغافري 
�الأثاث �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٩١١, 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:
�س.ب: ٤٤٠ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٠٠٢٠٢٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغذاء ال�صامل �س.م.م

يعلن �صليمان بن عبد�للـه بن �صليمان �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لغذ�ء �ل�صامل 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٣٧١٠, 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:
�س.ب: ٤٤٠ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٠٠٢٠٢٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن �صعيد بن رم�صان بيت دروي�س
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبحار الدولية للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن حممد بن �صعيد بن رم�صان بيت دروي�ض �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبحار �لدولية للتجارة 
وللم�صفي   ,١٠٤٥٠٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  و�ملقاوالت 
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: ٩٩٢٩٥٨٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفاف ال�صعادة للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن �صعيد بن رم�صان بيت دروي�ض �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صفاف �ل�صعادة 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢٢٠١٧١٢, وللم�صفي 
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: ٩٩٢٩٥٨٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن اأحمد بن البخيت الروا�س
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االعت�صام العربية للتجارة واملقاوالت �س.�س.و

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �العت�صام �لعربية  �أحمد بن �لبخيت �لرو��ض  يعلن حممد بن 
 ,١١٠٧١٦١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.�ض.و,  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:
هاتف رقم: ٩٩٨٠٨٠٨٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حممد بن عبيد بن حي الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنمة العراق احلديثة �س.م.م

�لعر�ق �حلديثة  �صركة جنمة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكعبي  بن حي  بن عبيد  يعلن حممد 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٣٠١٨, 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 �صنا�س - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٢٩٢٠٩٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن زهران بن زاهر الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صنت للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن عبد�للـه بن زهر�ن بن ز�هر �لهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صنت للتجارة و�ملقاوالت 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٨٨٢٤٩, 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

�س.ب: ٤١٤ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٩٩٣٨٢٨٧١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اإ�صماعيل بن م�صعود بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كنوز العلو - ت�صامنية

يعلن �إ�صماعيل بن م�صعود بن خلفان �لعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كنوز �لعلو - ت�صامنية, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٠٢٢١, 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:
�س.ب: ٢٨٥ ر.ب: ٥٠٠

هاتف رقم: ٩٢٧٧٠٠١٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

نا�صر بن حممد بن �صامل احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة اأطياف بابل احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن نا�صر بن حممد بن �صامل �حلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أطياف بابل �حلديثة 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٢٩٩٥, 
�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:
هاتف رقم: ٩٢٩٠٨٣٠٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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حمود بن حمد بن �صامل احل�صني
اإعــــــــــالن

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

 - للتجارة  �ملو�قيت  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�صني  �صامل  بن  حمد  بن  حمود  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢١٩٧٨, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م, 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: ٩٦٣١١٩٦٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن خمي�س بن �صبيل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار املغربي للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن خمي�ض بن �صبيل �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة د�ر �ملغربي للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٢٥٦, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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:
�س.ب: ١٠٠ ر.ب: ٤١٦

هاتف رقم: ٩٩٤٤٨٣٠٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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خالد بن م�صبح بن حممد ال�صريحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزايا لوى احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن م�صبح بن حممد �ل�صريحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مز�يا لوى �حلديثة 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٩٧٤٣, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ٢٢٢٢ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٥٥٨٨٧٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صليم بن حلي�س بن الطويح العوي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي الطحامي للتجارة - ت�صامنية

�لطحامي  و�دي  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعوي�صي  �لطويح  بن  حلي�ض  بن  �صليم  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٢٧٠٤, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٣م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�س.ب: ٢١٦ ر.ب: ٤١٥

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 �صليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأطياف طيبة للتجارة - تو�صية

يعلن عبد�للـه بن �صليم بن عبد�للـه �لكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أطياف طيبة للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٠٥١٧, 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:
�س.ب: ٦٠٢ ر.ب: ٥١٢

هاتف رقم: ٩٢٧٢٧٤٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن �صيف بن عبداللـه الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة �صنا�س للتجارة - تو�صية

�صنا�ض  جوهرة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لذهلي  عبد�للـه  بن  �صيف  بن  عبد�للـه  يعلن 
وللم�صفي   ,٣١٣٤٩٦٢ 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:
والية �صنا�س - حمافظة �صمال الباطنة 

�س.ب: ٥٥ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٦٦١١٧٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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�صركة جي ا�س بي يو و�صركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عرب العامل للخدمات البيئية �س.�س.و
تعلن �صركة جي ��ض بي يو و�صركاه �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة عرب �لعامل للخدمات �لبيئية 
�ض.�ض.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٥١٧٦, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية  ٢٠٢١/١١/١١م,  �ملوؤرخ 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - بناية بيت الهاجري - طريق رقم: ٤٠٢٨ - �صكة رقم: ١٤٠ - بناية رقم: ١٥٥٥

هاتف رقم: ٩٦٠٩٠٩٥٢ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

هالل بن حمد بن حمود التميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�س ال�صاخمات لل�صم�صرة العقارية - ت�صامنية
�ل�صاخمات  �أر�ض  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لتميمي  حمود  بن  حمد  بن  هالل  يعلن 
لل�صم�صرة �لعقارية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٠٧٠٠, 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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 بهالء - حمافظة الداخلية

�س.ب: ٨٥٨ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٧٢٤٥٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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رين جوهاني�س حرنكو�س فيجني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيجن - احلياة اأ�صهل - بي فـي �س.م.م 
يعلن رين جوهاني�ض حرنكو�ض فيجني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فيجن - �حلياة �أ�صهل - بي 
فـي �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٦٣١٩, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م, 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:
املوالح ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٣٧٣٦١٦٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلط الع�صري لال�صت�صارات الهند�صية �س.م.م 
يقــوم  �أنـه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �لعامليون  �خلرب�ء  مكتب  يعلن 
�أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �لهند�صية  لال�صت�صار�ت  �لع�صري  �خلط  �صركة  بت�صفـيــة 
�ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٨٤٧٠, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/١٠/٦م, وللم�صفي 
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:
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�س.ب: ١٥١ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�س رقم: ٢٥٧٧١٥٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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هناد بن �صيف بن علي االأن�صاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نور�س م�صقط الوطنية �س.م.م 

يعلن هناد بن �صيف بن علي �الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نور�ض م�صقط �لوطنية 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٠٧٥٩, 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 

�س.ب: ١١٩ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٧٥٤٤٤٤٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبدال�صالم بن �صامل بن حمد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهل دلتا للتجارة واملقاوالت - تو�صية 

يعلن عبد�ل�صالم بن �صامل بن حمد �لعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صهل دلتا للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٢٨٧٢, وللم�صفي 
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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٩٣١٥١٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 �صعيد بن �صامل املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عرب اجلزيرة لل�صناعات احلديدية �س.م.م 

يعلن �صامل بن �صعيد بن �صامل �ملرهون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عرب �جلزيرة لل�صناعات 
�حلديدية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠٧٩٦١٥, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٩٩٥٧٧٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإبراهيم بن �صعيد بن �صالح العنبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قرية االأ�صماك امللكية �س.م.م

يعلن �إبر�هيم بن �صعيد بن �صالح �لعنبوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة قرية �الأ�صماك �مللكية 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٩١٠٤, 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

�س.ب: ٢٥١ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٢٠٠٥٢٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

طه بن حممد بن اإ�صماعيل الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الغنجة املتحدة �س.م.م 

يعلن طه بن حممد بن �إ�صماعيل �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لغنجة �ملتحدة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٩٤١٣١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٨م, 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: ٩٩٣٣٨٢٨٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن نا�صر بن حمود الفليتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الفليتي املتحدة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صامل بن نا�صر بن حمود �لفليتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لفليتي �ملتحدة 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠١٣٠٥, وللم�صفي 
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: ٩٩٣٥٩٢١٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

را�صد بن جمعة بن را�صد احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأمرية جودي �س.م.م 

يعلن ر��صد بن جمعة بن ر��صد �حلب�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأمرية جودي �ض.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٩٨٢٠, 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: ٩٥٩٥٦٢٠٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن علي بن ح�صني امل�صهور باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املن�صة احلديثة للتجارة - تو�صية 

يعلن عبد�للـه بن علي بن ح�صني �مل�صهور باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملن�صة �حلديثة 
وللم�صفي   ,١١٥٠٤٦٤ 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:
هاتف رقم: ٩٩٤٩٠٠٧٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حممد بن م�صعود بن تعيب العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأوالد م�صعود العلوي للتجارة - ت�صامنية
يعلــن حممد بن م�صعود بن تعيب �لعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أوالد م�صعود �لعلوي 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٩٧٤٠, 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:
�س.ب: ١٢٧ ر.ب: ٤١٦ 
هاتف رقم: ٩٢٦٦٦٩٢٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن حميد بن نا�صر العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املق�صود للتجارة - ت�صامنية
يعلــن �صعيد بن حميد بن نا�صر �لعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملق�صود للتجارة - ت�صامنية, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,٧٠٤٤٤٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٧م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: ٥١٣ ر.ب: ٥٠٠ 
هاتف رقم: ٩٥٤٠٥٥٠٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

�صامل بن حميد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأريام القابل للتجارة واملقاوالت  - ت�صامنية

للتجارة  �لقابل  �أريام  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملالكي  حمود  بن  حميد  بن  �صامل  يعلن 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٠٥٣٣, وللم�صفي 
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: ٩١١٥٥١٦٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن حممد بن �صعيد امل�صكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحن املا�صي �س.م.م

يعلن �صامل بن حممد بن �صعيد �مل�صكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صحن �ملا�صي �ض.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣١٨٥٤, 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

�س.ب: ١٢٣ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٦٥٥١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 البخيت بن �صهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأولى للريا�صة �س.م.م

للريا�صة  �الأولى  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعمري  �صهيل  بن  �لبخيت  بن  عامر  يعلن 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٨٨٢٢٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١م, 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

هاتف رقم: ٩٩٨٧٠٠٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صماء للخدمات الطاقة ال�صم�صية �س.م.م

يعلن عبد�للـه بن حممد بن عبد�للـه �لعرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صماء للخدمات 
 ,١٣١٤٨٢٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �ل�صم�صية  �لطاقة 
�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:
�س.ب: ٣٨٨٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩١٠٦٤٤٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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ماجد بن حممد بن خلفان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة املنى للتجارة �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة منارة �ملنى للتجارة  يعلن ماجد بن حممد بن خلفان �لهنائي 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٨١٣٨٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٥م, 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: ٩٣٣٣٤٣٩٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن �صعيد بن علي ال�صبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صراع الدائم للتجارة - ت�صامنية
يعلــن �أحمد بن �صعيد بن علي �ل�صبحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صر�ع �لد�ئم للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٥١٣١٤٥٦, 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

هاتف رقم: ٩٩٣٢٣٠٤٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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هالل بن را�صد بن �صليمان الغيثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درر الربميي الربونزية للتجارة - تو�صية

يعلــن هالل بن ر��صد بن �صليمان �لغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة درر �لربميي �لربونزية 
وللم�صفي   ,١٢٥٥٠٠٣ 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:
�س.ب: ٦٠٢ ر.ب: ٥١٢

هاتف رقم: ٩١١٩٩٠٠٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن عبداللـه بن �صعيد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع ال�صرحات للتجارة - ت�صامنية
�ل�صرحات  ربوع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صعيدي  �صعيد  بن  عبد�للـه  بن  �صامل  يعلــن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٤٢٩٤, وللم�صفي 
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:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٧٦٦٧٨٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طوارق ال�صحراء احلديثة للتجارة �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طو�رق �ل�صحر�ء  �ل�صعيدي  يعلن �صامل بن عبد�للـه بن �صعيد 
 ,١٢١٧٠٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للتجارة  �حلديثة 
�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:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٧٦٦٧٨٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع رمال ال�صحراء للمقاوالت �س.م.م

رمال  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صعيدي  �صعيد  بن  عبد�للـه  بن  �صامل  يعلن 
 ,١٢٥١٨٩٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للمقاوالت  �ل�صحر�ء 
�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:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٧٦٦٧٨٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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�صيف بن علي بن عامر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غزالن �صحراء جمان للتجارة - ت�صامنية
�صركة غزالن �صحر�ء جمان  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  عامر  بن  علي  بن  �صيف  يعلــن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٢٦٠٨, وللم�صفي 
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:
حمافظة �صمال الباطنة
�س.ب: ٣٥٦ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غزالن �صحراء الباطنة للتجارة - ت�صامنية

يعلــن �صيف بن علي بن عامر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة غزالن �صحر�ء �لباطنة 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٧٥٥, وللم�صفي 
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:
حمافظة �صمال الباطنة
�س.ب: ٣٥٦ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غزالن �صحراء الغبرياء للتجارة - ت�صامنية

يعلــن �صيف بن علي بن عامر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة غزالن �صحر�ء �لغبري�ء 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٠٨٤, وللم�صفي 
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:
حمافظة �صمال الباطنة
�س.ب: ٣٥٦ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ه�صاب الغبرياء للتجارة - ت�صامنية

يعلــن �صيف بن علي بن عامر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ه�صاب �لغبري�ء للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٥٩٣٢, 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 �صمال الباطنة
�س.ب: ٣٥٦ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيف املعمري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيف �ملعمري و�صريكه  �ملعمري  يعلــن �صيف بن علي بن عامر 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٥٨٦, وللم�صفي 
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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب: ٣٥٦ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٧٠٦٦٦٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صهيل بن حماد بن �صهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

�لطويلة  �خلطوط  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعمري  �صهيل  بن  حماد  بن  �صهيل  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢٢٣٠٩٣٣, 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, 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: ٩٣٣٥٢٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حلفني املتحدة �س.م.م 
يعلــن مكتب �حلمد�ين لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حلفني �ملتحدة �ض.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٣٥٧٩٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢٠/٧/٢٣م, 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 - �صكة رقم: ٤٣٢٧ - مبنى رقم: ٢٨٣٥ - الطابق الثالث - �صقة رقم: ٣١٠ 

�س.ب: ٥٧٥ ر.ب: ١٣٠
تليفاك�س رقم: ٢٤٤٧٥٤٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب الدكتور �صرحان والدكتور �صعيد الري�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل ال�صرق للتجارة �س.م.م 
يعلــن مكتب �لدكتور �صرحان و�لدكتور �صعيد �لري�صي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية 
�ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للتجارة  �ل�صرق  عامل  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٢م, وللم�صفي وحـده  �ل�صركاء  بالرقـم ١١٧٩٦٣٤, وفقا التفاق  �لـتجاري 
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:
العذيبة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�صارع رقم : ٢٤٤ - جممع رقم: ٢٤٤ - فيال رقم: ٤١ 
�س.ب: ٤٢٢ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٢٣٤١١١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 �صعيد بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار الكندي لالأعمال �س.م.م

يعلن نا�صر بن �صعيد بن حممد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة د�ر �لكندي لالأعمال 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٣٩٣٢, 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: ٩٩٣٨٨٠٩٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عزان بن علي بن م�صبح ال�صبلي وخلفان بن �صعيد بن �صامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عزان ال�صبلي وخلفان اجلابري للتجارة �س.م.م

يعلن عز�ن بن علي بن م�صبح �ل�صبلي وخلفان بن �صعيد بن �صامل �جلابري �أنـهما يقــومان 
بت�صفـيــة �صركة عز�ن �ل�صبلي وخلفان �جلابري للتجارة �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل 
�لـتجاري بالرقـم ١٣٧٢٦٣٦, وللم�صفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــيني فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٨٠٨٢١٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـيان مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيني 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــيان
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حممود بن عبدال�صمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صار �صحار للتجارة واملقاوالت - تو�صية

�صحار  م�صار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  علي  بن  عبد�ل�صمد  بن  حممود  يعلن 
 ,٣١٣٤٤٥٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - 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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب: ٤٦٢ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٢٢٤٤٥٧٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن غريب بن �صامل الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن غريب بن �صامل الربيكي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبد�للـه بن غريب بن �صامل �لربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عبد�للـه بن غريب بن 
�صامل �لربيكي وولده للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٣٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٦٧٨٩١ بالرقـم 
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 �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢١٦٥٠٣٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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خلفان بن حممد بن را�صد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبراج املدينة املتكاملة للتجارة - تو�صية

يعلن خلفان بن حممد بن ر��صد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبر�ج �ملدينة �ملتكاملة 
وللم�صفي   ,١٢٠٥٣٠٩ 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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�س.ب: ٧٠٠ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٥٣٣٢٣٣٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

ح�صن بن �صهيل بن اأحمد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ح�صارات ال�صرق احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن ح�صن بن �صهيل بن �أحمد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ح�صار�ت �ل�صرق �حلديثة 
 ,١١٢٨٠٦١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.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:
هاتف رقم: ٩٩٠٩٠٣٠٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حمد بن م�صلم بن �صعيد الهميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كواكب الديرة �س.م.م

يعلن حمد بن م�صلم بن �صعيد �لهميمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كو�كب �لديرة �ض.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٤٣٦٤٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢١/٩/٣٠م, 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: ٩٦٦٧٣٣٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن قا�صم بن جود اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دم�س للتجارة �س.م.م

�ض.م.م,  للتجارة  دم�ض  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �للو�تي  جود  بن  قا�صم  بن  علي  يعلن 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٩١٢٥٢, 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:
دار�صيت - والية مطرح - حمافظة م�صقط 

�س.ب: ٢٤٤ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٤٢٩٧٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

عبداللـه بن حمود بن �صامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللول التجارية املتكاملة �س.م.م

�لتجارية  �حللول  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لوهيبي  �صامل  بن  بن حمود  عبد�للـه  يعلن 
�ملتكاملة �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٥٢٣٥, 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:
�س.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٧٥٦٧٥٦٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اأيوب بن �صليمان بن نا�صر ال�صبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفالك فهود للتجارة �س.م.م

يعلن �أيوب بن �صليمان بن نا�صر �ل�صبحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أفالك فهود للتجارة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٣٢١٦١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م, 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 نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٧٧٩٦٠٨٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

حمري بن حممد بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأ�صداء الباطنة املتكاملة �س.م.م

يعلن حمري بن حممد بن عبد�للـه �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �أ�صد�ء �لباطنة 
�ملتكاملة �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٥٠٥٧, 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:
�س.ب: ٦٤٠ ر.ب: ٣١٩

هاتف رقم: ٩١١٧٣٣٧٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن �صليمان بن را�صد ال�صبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعبيلة لالأعمال واال�صتثمار �س.م.م

لالأعمال  �ملعبيلة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صبيبي  ر��صد  بن  �صليمان  بن  حممد  يعلن 
و�ال�صتثمار �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٢٧٢٣, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/١م, 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 

�س.ب: ٧١٢ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٧٥٨٨٨٤٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

عبدالغفور بن عثمان بن عبدالغفور االأن�صاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة املنورة لل�صحن واخلدمات التجارية �س.م.م

�ملدينة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �الأن�صاري  عبد�لغفور  بن  عثمان  بن  عبد�لغفور  يعلن 
�ملنورة لل�صحن و�خلدمات �لتجارية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٠١٨٧٧١
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط 

�س.ب: ٢٣٨ ر.ب: ٣٦٢
هاتف رقم: ٩٧١١١١٧٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

 مزمل يزيد عبداللـه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكون املجهول �س.م.م

يعلن مزمل يزيد عبد�للـه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لكون �ملجهول �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى 
فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده  بالرقـم ١٣٥٣٩٠٧,  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٧٩١٠٢٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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يحيى بن �صعيد بن نا�صر ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمرة فنجاء الذهبية للتجارة �س.م.م

يعلن يحيى بن �صعيد بن نا�صر �ل�صيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جمرة فنجاء �لذهبية 
التفاق  وفقا   ,١١٧١٧٢٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للتجارة 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/١٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٨٨٦٥٥٦٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يو�صف بن عبداللـه بن �صعيد احل�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احل�صني الرائدة �س.م.م

يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �حل�صني  �أنـه  يعلن يو�صف بن عبد�للـه بن �صعيد �حل�صني 
التفاق  وفقا   ,١١٦٠٧٤٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �لر�ئدة 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٨م,  �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 

هاتف رقم: ٩٩٠٦٥٨٤٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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غازي بن عو�س بن عبدالرحمن احل�صان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة ال�صحراء للتجارة - ت�صامنية
يعلــن غازي بن عو�ض بن عبد�لرحمن �حل�صان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جوهرة �ل�صحر�ء 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٨١٨٨,  وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٢/٢٨م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�س.ب: ٧١ ر.ب: ٢١١ 
هاتف رقم: ٩٩٥٣٥٤٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن ح�صني بن حبيب اآل �صنان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأفق امل�صرق العاملي �س.م.م
�لعاملي  �مل�صرق  �الأفق  يقــوم بت�صفـيــة �صركة  �أنـه  �صنان  �آل  يعلن علي بن ح�صني بن حبيب 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٧٧٨١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م, 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 العامرات - حمافظة م�صقط 

�س.ب: ١٥٢ ر.ب: ١٠٢ 
هاتف رقم: ٩٩٣٧٣٩٩٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٥(

حمد بن علي بن ناجم الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجماد اخلليج العاملية �س.م.م 

�لعاملية  �أجماد �خلليج  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لها�صمي  ناجم  بن  يعلن حمد بن علي 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٨٧٤٩٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م, 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: ٩٢٢٢٢٩٧٠
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن عبداللـه بن حممد امل�صعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربنية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
للتجارة  �لربنية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�صعودي  بن حممد  عبد�للـه  بن  علي  يعلــن 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٨٢٨١٩,  وللم�صفي 
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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٨٧٧١٨٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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ال�صيد اأمين بن حمد بن حمود البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعمال البنية االأ�صا�صية الدولية �س.م.م 

يعلن �ل�صيد �أمين بن حمد بن حمود �لبو�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أعمال �لبنية 
 ,١٣٥٧٦٨٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �لدولية  �الأ�صا�صية 
فـي  �ل�صركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢١/١/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء  وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلو�س - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: ٩٩٣٣٢٧١٥
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان االأن�صاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرا�صيم �صحار املتحدة - ت�صامنية
مر��صيم  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �الأن�صاري  حمد�ن  بن  عبد�لرحمن  بن  عدنان  يعلــن 
  ,١١٢٧٩٨٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - �ملتحدة  �صحار 
�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:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٤٧٧٧٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢٥(

اأمينة بنت اأني�س بن عي�صى الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأرجوحة للت�صميم والتجارة �س.م.م
تعلن �أمينة بنت �أني�ض بن عي�صى �لزدجالية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأرجوحة للت�صميم 
وفقا التفاق  بالرقـم ١٢٢٠٢٢٩,  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  و�لتجارة 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�صفية  ٢٠٢١/٥/٢٣م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 مدينة ال�صلطان قابو�س - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�س.ب: ٢٣٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩١٠٠١٤٦ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

خالد بن مطر بن خالد اجل�صا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفاء الظاهرة للم�صاريع اللوج�صتية - ت�صامنية
�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صفاء �لظاهرة للم�صاريع  يعلــن خالد بن مطر بن خالد �جل�صا�صي 
�للوج�صتية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٢٩١٣, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م, 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 عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: ١٥٠ ر.ب: ٥١١ 
هاتف رقم: ٩٢٢٩٩٨٥٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, 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 )١٤٢5(

جا�سم بن حممد بن �سعيد املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق اخلليج احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن جا�سم بن حممد بن �سعيد املحرزي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حدائق اخلليج احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١6575، وللم�سفي 
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:
�ص.ب:104 ر.ب:321

 هاتف رقم:97777926
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الغد ال�ساطع للتجارة �ص.م.م

ال�ساطع  الغد  نور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحرزي  �سعيد  بن  حممد  بن  جا�سم  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢73٤76، 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:104 ر.ب:321

 هاتف رقم:97711174
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجادة الرائدة �ص.م.م
يعلن عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأجادة الرائدة 
ال�سركاء  بالرقـم ١٢835٢7،  وفقا لتفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/3م، 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�سقط

�ص.ب:415 ر.ب:112
 هاتف رقم:95271770

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق اجلزيرة العاملية �ص.م.م
اأفق اجلزيرة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات 
لتفاق  وفقا   ،١٠١٢3١8 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  العاملية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٠/٢5م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب:3281 ر.ب:112
هاتف رقم: 97218071 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

جا�سم بن حممد بن �سعيد املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الفار�سي واملحرزي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

واملحرزي  الفار�سي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحرزي  �سعيد  يعلن جا�سم بن حممد بن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠5698٤، 
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:
�ص.ب:104 ر.ب:321

هاتف رقم: 97777926 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن خمي�ص بن �سنجور الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للديكور العاملية �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأف�سل للديكور  الهنائي  يعلن حممد بن خمي�ش بن �سنجور 
العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢3978٢، 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:1534 ر.ب:111

 هاتف رقم: 95353351 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

جا�سم بن حممد بن �سعيد املحرزي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد الباطنة املا�سية للتجارة - ت�سامنية

يعلن جا�سم بن حممد بن �سعيد املحرزي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روافد الباطنة املا�سية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١6577، وللم�سفي 
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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 97777926 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عماد بن عبدالقادر بن عمر الزبيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح الثالثي العاملية للتجارة �ص.م.م

يعلن عماد بن عبدالقادر بن عمر الزبيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرمح الثالثي العاملية 
لتفاق  وفقا   ،١3٤6٤٠5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢8م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 96456664 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحات ينقل الدولية �ص.م.م

يعلن �سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحات ينقل الدولية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢3٢8٢٠، 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:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

 هاتف رقم: 92625216
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 

اأحمد بن �سامل بن علي جعبوب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن �سامل علي جعبوب و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سامل بن علي جعبوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد بن �سامل علي جعبوب 
 ،١٠٢96٢9 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه 
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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 99585553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

نادية بنت را�سد بن عبيد اخل�سورية
اإعــــــــــالن

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

تعلن نادية بنت را�سد بن عبيد اخل�سورية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمل بنت خمي�ش بن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - و�سريكتها  الر�سيدي  �سنني 
متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢١/١٢/٢9م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،3١8٤86٢
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 92926967 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

�سيخة بنت �سامل بن را�سد الربيكية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل دبي املميزة للتجارة - ت�سامنية
املميزة  اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة قوافل دبي  تعلن �سيخة بنت �سامل بن را�سد الربيكية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠7٢6١3، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢١/7/٢١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 96676459 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

-216-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سامل بن �سعيد بن خمي�ص امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حزام �ساطئ اخلليج للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حزام �ساطئ اخلليج  يعلن �سامل بن �سعيد بن خمي�ش امل�سرفـي 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤837١، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢6م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:408 ر.ب:411 

هاتف رقم: 99628961
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 

خلفان بن حممد بن خمي�ص املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�ساء اجلميل للتجارة �ص.م.م

اجلميل  الف�ساء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املب�سلي  خمي�ش  بن  حممد  بن  خلفان  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١37١٠55، 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:931 ر.ب:119 

هاتف رقم: 99411999
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

طالل بن �سامل بن �سيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإطاللة ال�سعيدة للتجارة- تو�سية

يعلن طالل بن �سامل بن �سيف الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإطاللة ال�سعيدة للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠5899، 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:14 ر.ب:112 

هاتف رقم: 94455199
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي 

يعقوب بن يو�سف بن من�سور اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الزيتون للتجارة - ت�سامنية

الزيتون  وادي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  بن من�سور اجللنداين  يو�سف  بن  يعقوب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠3٢9١، وللم�سفي 
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:
ولية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم:95781827 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

في�سل بن عبداللـه بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركائز الوطنية ال�ساملة �ص.م.م

الوطنية  الركائز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  علي  بن  عبداللـه  بن  في�سل  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١١٠93٠5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢7م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم: 96988806 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن علي القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء للعمران واملقاولت �ص.م.م

يعلن نا�سر بن حممد بن علي القا�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البناء للعمران واملقاولت 
بالرقـم ١٠١٢٢١١،وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
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: 111 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99448509 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

اأحمد بن �سعيد بن ها�سل الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركات بركاء العاملية - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سعيد بن ها�سل الر�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بركات بركاء العاملية - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3٠3933، 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: 1090 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 93880441 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن زاهر بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأركان الثابتة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأركان الثابتة �ش.م.م،  يعلن اأحمد بن زاهر بن حمد العربي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠85٠56 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢9م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية احلمراء - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم: 93291161  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

في�سل بن عبدالعزيز بن حممد ال�سحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأمواج احلالنيات للخدمات ال�سياحية �ص.م.م

يعلن في�سل بن عبدالعزيز بن حممد ال�سحري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمواج احلالنيات 
 ،١١53٢٢8 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سياحية  للخدمات 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢6م، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 144 ر.ب: 122
 هاتف رقم: 99677715 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الهندي العاملية للتجارة �ص.م.م

يعلن في�سل بن عبدالعزيز بن حممد ال�سحري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املحيط الهندي 
وفقا   ،١١933٤3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  العاملية 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢6م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 144 ر.ب: 122
 هاتف رقم: 99677715 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سالح بن عي�سى بن �سعيد املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع الغربة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سالح بن عي�سى بن �سعيد املنذري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة درع الغربة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢577٢، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢5م، 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:
ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99565113 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن خمي�ص بن را�سد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اخلليج الذهبية للتجارة - تو�سية
يعلن يحيى بن خمي�ش بن را�سد الكويلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة اخلليج الذهبية 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠857٠، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 42 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99443062 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

طالب بن يا�سر بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلواجز للتجارة واملقاولت �ص.م.م

للتجارة  احلواجز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الريامي  �سعيد  بن  يا�سر  بن  طالب  يعلن 
وللم�سفي   ،١58٠663 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:
�ص.ب: 325 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 91370888 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سامل املهري
اإعــــــــــالن

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

يعلن حممد بن �سامل بن �سامل املهري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خفور للتجارة - ت�سامنية، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٠٢353 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/3٠م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 90222892  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

طارق بن �سعيد بن عبداللـه احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامدي الوطنية - تو�سية

يعلن طارق بن �سعيد بن عبداللـه احلامدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلامدي الوطنية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠986٢٢، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 96322227 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن م�سعود بن علي احلارثي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج للتطوير العقاري �ص.م.م

يعلن �سليمان بن م�سعود بن علي احلارثي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأريج للتطوير العقاري 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١3٠3٠٤8 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢9م، 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:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم: 99354937 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن نا�سر بن علي املع�سري
اإعــــــــــالن

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

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العطاء الدولية �ش.م.م،  يعلن علي بن نا�سر بن علي املع�سري 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢١7٠١، 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: 1846 ر.ب: 114

 هاتف رقم: 99451233 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالعزيز بن عبداللـه بن �سعد باوزير
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باوزير و�سريكه للتجارة وال�ستثمار �ص.م.م

باوزير و�سريكه  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  باوزير  �سعد  يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن 
 ،١3٤3٤78 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  وال�ستثمار  للتجارة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢9م، 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: 276 ر.ب: 217

 هاتف رقم: 92298929 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سالح بن فرج بن جمدح النوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النواعم للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  النواعم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النوبي  جمدح  بن  فرج  بن  �سالح  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،٢١١853٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١5م، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 99709510 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة - تو�سية
وعلي  مازن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغفيلي  خلفان  بن  عبدالرحمن  بن  مازن  يعلن 
  ، 8٠553٢7 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة  الغفيلي 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢8م، 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: 2222 ر.ب: 325

 هاتف رقم: 95981070 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

-226-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

عمر بن حممد بن عبداللـه برهام
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخامة احلديثة للمقاولت - تو�سية

احلديثة  الفخامة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  برهام  عبداللـه  بن  حممد  بن  عمر  يعلن 
للمقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١3٠383،  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/3٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 99483688 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن رم�سان بيت دروي�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار احلديثة للتجارة �ص.م.م

يعلن حممد بن �سعيد بن رم�سان بيت دروي�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأفكار احلديثة 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٠86٠، 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:
 هاتف رقم: 99295883 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن حماد بن �سهيل ك�سوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م

يعلن علي بن حماد بن �سهيل ك�سوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التوا�سل املتحدة للتجارة 
وللم�سفي   ،٢١883١7 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: 99494395 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

غازي بن عو�ص بن عبدالرحمن احل�سان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر م�سقط للتجارة واملقاولت �ص.م.م

م�سقط  بندر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سان  عبدالرحمن  بن  عو�ش  بن  غازي  يعلن 
 ،٢١8937٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢8م، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 71 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 99535444 

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

يعقوب بن يارحممد بن �سهمراد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يعقوب الزدجايل املتكاملة �ص.م.م

يعلن يعقوب بن يارحممد بن �سهمراد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يعقوب الزدجايل 
املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠8739، 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: 402 ر.ب: 131

 هاتف رقم: 92809006 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خليفة بن حممد بن را�سد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

للتجارة  �سعراء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلابري  را�سد  بن  حممد  بن  خليفة  يعلن 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8٠٠٠٢63، وللم�سفي 
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: 94432095 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

هالل بن را�سد بن �سليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل �سعراء للتجارة - تو�سية
يعلن هالل بن را�سد بن �سليمان الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هالل �سعراء للتجارة 
- تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١9936،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 الربميي

�ص.ب: 111 ر.ب: 512
 هاتف رقم: 91199009 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عامر بن علي بن عامر الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأودية بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
للتجارة  بدية  اأودية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  عامر  بن  علي  بن  عامر  يعلن 
وفقا   ،١١٤99٠7 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاولت 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املنرتب - ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب: 590 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99506045 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سعيد بن اأحمد بن نا�سر ال�سعدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجري وال�سعدي للتجارة - ت�سامنية

يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجري وال�سعدي  اأنـه  ال�سعدي   اأحمد بن نا�سر  يعلن �سعيد بن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8٠76١5٤، وللم�سفي 
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: 92929504 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأ�سعد بن خلفان بن حممد الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ال�سرعة الق�سوى احلديثة خلدمات ال�سيارات �ص.م.م

الق�سوى  ال�سرعة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهدابي  حممد  بن  خلفان  بن  اأ�سعد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سيارات  خلدمات  احلديثة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١555٢3
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1618 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 98233331 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن خمي�ص بن �سبيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنيدي والبلو�سي العاملية �ص.م.م

والبلو�سي  ال�سنيدي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  �سبيل  بن  يعلن علي بن خمي�ش 
لتفاق  وفقا   ،١١٠١93٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  العاملية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 99448303 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن حمد بن �سيف الزفيتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكالت ماما �ص.م.م

�ش.م.م،  ماما  اأكالت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزفيتي  �سيف  بن  حمد  بن  عي�سى  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢9١99٠، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 92133339 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سيف بن عامر بن �سامل ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الربميي احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سيف بن عامر بن �سامل ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رحاب الربميي احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠3٤٠٢، وللم�سفي 
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:
�ص.ب: 512 ر.ب: 571

 هاتف رقم: 95600427 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عامر بن علي بن عامر الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنيدي والها�سمي للتجارة - ت�سامنية

والها�سمي  ال�سنيدي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  عامر  بن  علي  بن  عامر  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠533٤7،  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املنرتب - ولية بدية- حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب: 590 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99506045 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

يحيى بن خمي�ص بن را�سد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة م�سقط للتجارة - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سطورة م�سقط للتجارة -  يعلن يحيى بن خمي�ش بن را�سد الكويلي 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٢7738 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢9م، 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�سقط

�ص.ب: 42 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99443062 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة الع�سرية للتجارة - تو�سية

الع�سرية  العا�سمة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكويلي  را�سد  بن  بن خمي�ش  يعلن يحيى 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠6١٤٤، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ص.ب: 42 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99443062 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

حممد بن اأحمد بن علي الكمزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمزار لال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م

لال�ستزراع  كمزار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكمزاري  علي  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلن 

ال�سمكي �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١5٤98١، 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:

 هاتف رقم: 99359900 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن حمفوظ بن زاهر اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون فيحة للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حمفوظ بن زاهر اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سون فيحة للتجارة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١0٢0٢0، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:90 ر.ب:311

هاتف رقم: 99215808 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

مكتوم بن علي بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مكتوم بن علي بن �سعيد العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتوم بن علي بن �سعيد العلوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مكتوم بن علي بن �سعيد 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  العلوي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،3١373١7
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:1204 ر.ب:311
هاتف رقم: 94442044 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ونا�سر للتجارة - ت�سامنية
ونا�سر  حممد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلابري  عبداللـه  بن  حممد  بن  نا�سر  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3٢٠89١5، وللم�سفي 
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:
حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:26 ر.ب:322
 هاتف رقم: 92000043 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن فقري بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة مالهي ال�سيب �ص.م.م
يعلن حممود بن فقري بن اأحمد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مدينة مالهي ال�سيب 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١5339٠8، 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�سقط

�ص.ب:812 ر.ب:112
هاتف رقم: 99322730 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن بخيت بن �سعيد ال�سنفري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأمني بن را�سم بن عنرب بن اآل عنرب و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

اأمني بن را�سم بن  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  ال�سنفري   اأحمد بن بخيت بن �سعيد  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سركاه  عنرب  اآل  بن  عنرب 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ٢١١3١98، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب:104 ر.ب:211
هاتف رقم: 92334478 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن خمي�ص بن �سبيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الريان ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

ال�ساملة  الريان  باب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  �سبيل  يعلن علي بن خمي�ش بن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١3١658، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 99448303 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يعقوب بن يارحممد بن �سهمراد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يعقوب الزدجايل ال�ساملة �ص.م.م

يعلن يعقوب بن يارحممد بن �سهمراد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع يعقوب 
 ،١٢8٠36٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة  الزدجايل 
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: 92809006 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن م�سلم املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن اكروت املع�سني للتجارة - ت�سامنية

املع�سني  اكروت  بن  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املع�سني  م�سلم  بن  �سامل  بن  يعلــن حممد 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤5٠88، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/3٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 99534488 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خليفة بن �سلطان بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للهياكل واملقطورات - تو�سية

للهياكل  �سحار  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـه  اجلابري  �سامل  بن  �سلطان  بن  خليفة  يعلن 
واملقطورات - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠53385، وللم�سفي 
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:
�ص.ب: 26 ر.ب: 322

 هاتف رقم: 99312021 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

عادل بن مطر بن را�سد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف الرباق لال�ستثمار �ص.م.م

يعلن عادل بن مطر بن را�سد اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سيف الرباق لال�ستثمار 
وحـده  وللم�سفي   ،١3٠7١88 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 6 ر.ب: 322
 هاتف رقم: 93219626 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

وليد بن علي بن عبداللـه ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزان للم�ساريع املتميزة - تو�سية

للم�ساريع  امليزان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سليماين  عبداللـه  بن  علي  بن  وليد  يعلن 
املتميزة - تو�سية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠535٤7، وللم�سفي 
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: 99267187 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

فخرية بنت حممد بن عبداللـه ال�سيابية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ نفعاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

نفعاء  �سموخ  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�سيابية  عبداللـه  بن  بنت حممد  تعلن فخرية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١56٢85، 
ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املــوؤرخ ٢٠٢١/١٢/3٠م، وللم�سفية وحـدها  ال�سركــاء  وفقا لتفاق 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم: 95158518 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

حممود بن يو�سف بن علي امليمني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هدى حبيب و�سريكها �ص.م.م

يعلن حممود بن يو�سف بن علي امليمني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هدى حبيب و�سريكها 
وحـده  وللم�سفي   ،١6١٤797 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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:
 هاتف رقم: 98882039

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

عادل بن عبداللـه بن جمعة النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو دانة النبهاين للتجارة - تو�سية
النبهاين  دانة  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النبهاين  يعلن عادل بن عبداللـه بن جمعة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١3٢8٢٢7، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املــوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركــاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 742 ر.ب: 620
 هاتف رقم: 99525830

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن �سقر بن �سلطان احلجري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الفار�ص الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

الأزرق  الفار�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري   �سلطان  بن  �سقر  بن  �سلطان  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠35٢٢٤، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢8م، 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:
ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم: 94755556 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن خلفان بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف الباطنة للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن خلفان بن �سعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة م�سارف الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١6٤533١،  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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 523 ر.ب: 319
 هاتف رقم: 99315589 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن عامر بن خمي�ص اخلوذيري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة زاخر للتجارة �ص.م.م
يعلن �سعيد بن عامر بن خمي�ش اخلوذيري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دانة زاخر للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١6٠785، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢9م،  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:
ولية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

 هاتف رقم: 99557005 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

اأحمد بن عي�سى بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املجد  �سهام  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  بن عبدالرحمن  بن عي�سى  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٠8٢953، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم: 99758340 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن رم�سان بيت دروي�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سادر التقدم للتجارة واملقاولت �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�سادر التقدم  يعلن حممد بن �سعيد بن رم�سان بيت دروي�ش 
 ،١١٠١665 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
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:
�ص.ب: 213 ر.ب: 215

 هاتف رقم: 99295883 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

حمود بن �سامل بن حمود الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الهند�سية �ص.م.م

يعلن حمود بن �سامل بن حمود الرواحي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة �سدى الهند�سية �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١3١7876، 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:
 هاتف رقم: 95222888 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رملة وهيبة �ص.م.م

�ش.م.م،  وهيبة  رملة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الرواحي  بن حمد  �سعيد  بن  �سامل  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٤7٠85٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفـــي  ٢٠٢١/١٠/5م، 
وعلـــى اجلميــــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 2513 ر.ب: 112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�سيف بن خمي�ص بن �سامل ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سالم الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سيف بن خمي�ش بن �سامل ال�سيدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة باب ال�سالم الوطنية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١٠٢539٤، وللم�سفي 
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:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 480 ر.ب: 319
 هاتف رقم: 92360839 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�ساء للم�ساريع �ص.م.م
للم�ساريع  الف�ساء  �سركــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الرواحي  حمد  بن  �سعيد  بن  �سامل  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١53833٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/5م، 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 ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 2513 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99431343 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

طالب بن يا�سر بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مركز م�سقط للغو�ص واملغامرة والأعمال �ص.م.م

يعلن طالب بن يا�سر بن �سعيد الريامي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة مركز م�سقط للغو�ش 
 ،١666٠١٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  والأعمال  واملغامرة 
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:
�ص.ب: 552 ر.ب: 130

 هاتف رقم: 91370888 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن خلفان بن را�سد املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واأمني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن حممد بن خلفان بن را�سد املب�سلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة حممد واأمني للتجارة 
وفقا    ،١٠٤٤١96 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاولت 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/9/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ص.ب: 2948 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99456343 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

عي�سى بن حمد بن �سيف الزفيتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة للحلول الذكية �ص.م.م

يعلن عي�سى بن حمد بن �سيف الزفيتي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة امل�سفوفة للحلول الذكية 
بالرقم ١٢٢٢539،وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 99758773 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإبداع الغد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اإبداع الغد  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة م�ساريع  يعلن يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١١٤١7١٠، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢8م، 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:
ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 99505645 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

منت�سر بن نا�سر بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد للحلول التجارية �ص.م.م

للحلول  الحتاد  �سركـة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـــه  ال�سكيلي  بن حممد  نا�سر  بن  منت�سر  يعلن 
التجارية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ١3٢6٢٠5،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: 30 ر.ب: 329
 هاتف رقم: 95418733 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن علوي باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل حار للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة جبل حار للتجارة -  يعلن �سامل بن عبداللـه بن علوي باعلوي 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ٢٠٢736٤، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 99496282 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع �سنعاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 
يعلن يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـة روائع �سنعاء للتجارة 
وفقا   ،١٠3٤٤٢٤ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاولت 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢8م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم: 99505645 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الدكتور �سرحان 
والدكتور �سعيد الري�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رينبو اأروكايا �ص.م.م

القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الري�سي  �سعيد  والدكتور  �سرحان  الدكتور  يعلن مكتب 
الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  اأروكايا  رينبو  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه 
بالرقم ١٢57٠38، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/9/١٢م،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:
العذيبة -ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 422 ر.ب: 130
 هاتف رقم: 99234111 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

�شامل بن حمد بن خويدم امل�شيفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القامو�ش �ش.م.م

�ش.م.م,  القامو�ش  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  امل�شيفري  خويدم  بن  حمد  بن  �شامل  يعلن 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١539٤3٤ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

٢٠٢١/8/١م, 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 جنوب الباطنة
�ش.ب: 2722 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 99311449 
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�شفــي
اأحمد بن علي بن �شعيد الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النظرة املا�شية للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن علي بن �شعيد الرا�شدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة النظرة املا�شية للتجارة 

وحـده  وللم�شفي   ,١٢٢53١٢ بالرقم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م, 

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: 99399903 
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�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن �سامل بن ربيع الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة منارة �سحار املا�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن علي بن �سامل بن ربيع الري�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة منارة �سحار املا�سية للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١١١78٠6، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١١/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 222 ر.ب: 325

 هاتف رقم: 95050085 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأ�سرف بن حممد بن اأ�سرف الزدجايل  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريط الذهبي لالإنتاج الفني �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�سريط الذهبي  اأ�سرف الزدجايل  اأ�سرف بن حممد بن  يعلن 
 ،١5٤6767 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م،  الفني  لالإنتاج 
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:
ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 281 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 97107766 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

علي بن قا�سم بن جواد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا املتكاملة �ص.م.م

املتكاملة  التكنولوجيا  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اللواتي  جواد  بن  قا�سم  بن  علي  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ،١6٠٢9١8 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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: 244 ر.ب: 114

 هاتف رقم: 99429733 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن قا�سم الدولية للتجارة العامة �ص.م.م

يعلن علي بن قا�سم بن جواد اللواتي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ابن قا�سم الدولية للتجارة 
وللم�سفي   ،١٢9٠5١5 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م،  العامة 
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:
�ص.ب: 244 ر.ب: 114

 هاتف رقم: 99429733 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

اأحمد بن �سلطان بن زايد اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثيل لل�سياحة - ت�سامنية

 - لل�سياحة  اأثيل  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلحافـي  زايد  بن  �سلطان  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجــــاري بالرقـــم ١3٢5٤78، وفقــا لتفـــاق  اأمانـــــة ال�سجـــل  لـــدى  ت�سامنيـــــــة، وامل�سجلـــة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 98888158 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن �سيف بن اأحمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأتني للم�ساوي �ص.م.م

يعلن يحيى بن �سيف بن اأحمد املحروقي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة اأتني للم�ساوي �ش.م.م، 
الـتجـــاري بالرقم ١٢7٤١9٠، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  وامل�سجلـــة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢9م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: 93123333 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

ح�سن بن �سهيل بن اأحمد جعبوب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد لتوريد الآلت واملعدات �ص.م.م

يعلن ح�سن بن �سهيل بن اأحمد جعبوب اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة الحتاد لتوريد الآلت 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠9576٤، وللم�سفي  واملعدات �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى 
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: 99090305 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعادة العاملية �ص.م.م

يعلن ح�سن بن �سهيل بن اأحمد جعبوب  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�سعادة العاملية �ش.م.م، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠٢١٢٠8، 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:
 هاتف رقم: 99090305 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

جابر بن غلوم بن جعفر العجمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكيل لالإن�ساءات الهند�سية �ص.م.م

لالإن�ساءات  الوكيل  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العجمي  جعفر  بن  غلوم  بن  جابر  يعلن 
الهند�سية �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١١77٠5٠،  وللم�سفي 
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: 97982787 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهم املثايل للتجارة �ص.م.م

يعلن مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة الفهم املثايل للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١333757، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢7م، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99494625 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

م�سطفى بن �سعيد بن عبداللـه الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل الريحان للتجارة - ت�سامنية

يعلن م�سطفى بن �سعيد بن عبداللـه الرو�سدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سهل الريحان 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠١٢٠99، وللم�سفي 
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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: 94444489 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

بخيت بن �سعيد بن اأحمد تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم مروج ال�سعادة �ص.م.م 

ال�سعادة  مروج  مطعم  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  تبوك  اأحمد  بن  �سعيد  بن  بخيت  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ،١٠٠6396 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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:
 هاتف رقم: 92727000 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

حممد بن عبداللـه بن ماجد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جذور املجد �ص.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن ماجد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع جذور املجد 
وحـده  وللم�سفي   ،١١9٠8٢8 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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:
 هاتف رقم: 99280805 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حت�سني للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة حت�سني للتجارة  البلو�سي  يعلن حممد بن عبداللـه بن ماجد 
وحـده  وللم�سفي   ،١356١67 بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م، 
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:
 هاتف رقم: 99280805 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لقطع الغيار وزينة ال�سيارات �ص.م.م

لقطع  املتحدة  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�سي  ماجد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 
الغيار وزينة ال�سيارات �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١١6٢88٤، 
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: 99280805 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد ح�سني اأحمد ح�سن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات مطرح اجلديدة �ص.م.م

اجلديدة  مطرح  جموهرات  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ح�سن  اأحمد  ح�سني  حممد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١33١57٤، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢9م، 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:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 197 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99009142 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

حافظ بن را�سد بن م�سعود احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اجلنوب املتكاملة �ص.م.م
يعلن حافظ بن را�سد بن م�سعود احلجري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة واحة اجلنوب املتكاملة 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١١59875، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/6م، 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�سقط

 هاتف رقم: 99622817 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن خمي�ص بن را�سد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العرب احلديثة للتجارة - تو�سية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة برج العرب احلديثة  يعلن يحيى بن خمي�ش بن را�سد الكويلي 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠٤٤895، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 42 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 99443062 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

مكتب الأول لال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

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

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سماء الزمالك للتجارة  يعلن مكتب الأول لال�ست�سارات املالية 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠87369، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢5م، 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:
ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 911 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 92212733 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حميد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء وادي الذهب للتجارة - ت�سامنية

الذهــب  وادي  �سماء  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـه  املالكـــي  �سامل بن حميـــد بن حمود  يعلن 
 ،١٠7١٤١٠ بالرقم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية،   - للتجــــــارة 
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: 95555465 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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ن�سر بن �سليم بن نا�سر ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي بني خالد للتجارة �ص.م.م

يعلن ن�سر بن �سليم بن نا�سر ال�سعدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ينابيع وادي بني خالد 
الـتجـــاري بالرقم ١٢١٤٠75، وللم�سفي  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـــة 
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:
ولية وادي بني خالد - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم: 92947112 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

انت�سار بنت عبادي بن وليد احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء دملون للتجارة - ت�سامنية

دملـــون  اأجواء  �سركــــة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  وليــد احلجريــــة  بن  بنت عبادي  انت�ســـار  تعلن 
 ،١٠98٠3٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية،   - للتجــــارة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفيـــة وحـدها 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 96155506 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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مكتب �شعيد الغفيلي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطول م�شقط للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلـن مكتـب �شعيـد �لغفيلـي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية 

�لـتجــاري  �أمانـــة �ل�شجــل  لــدى  �أ�شطـــول م�شقـــط للم�شاريـــع �حلديثـــة �ش.م.م, و�مل�شجلــة 

حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2٠22/1/13م,  �ملــوؤرخ  �ل�شركــــاء  التفـــاق  وفقــا   ,11572٠7 بالرقـــم 

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
�ش.ب: 908 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99449886
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 عامر بن حمد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدائع االأندل�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن عامر بن حمد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بد�ئع �الأندل�ش للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٠9٠767, وفقــا التفـــاق �ل�شركــــاء 

�ملــوؤرخ 2٠21/7/14م, وللم�شفــي وحـده حـــق 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
هاتف رقم: 92922818

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

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة امل�صيق للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة  امل�سيق  درة  ل�سركــــة 

١05١٢٤9، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرياين احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  احلديثة  املرياين  ل�سركــــة 

١٢08758، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش اخلليج العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العاملية  اخلليج  اأر�ش  ل�سركــــة 

١١5١963، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدولية املتحدة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة الدولية املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١5378٤9، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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ح�صام بن اأن�ش بن عائل ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صا�ش االإعمار الوطنية �ش.م.م

يعلـن ح�سام بن اأن�ش بن عائل ال�سعدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـة اأ�سا�ش االإعمار الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١080570 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عمار ال�صهي و�صريكه للتجارة - تو�صية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبو عمار ال�سهي و�سريكه 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢06٤5٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية لتقنية البحار �ش.م.م

البحار  العاملية لتقنية  امل�سفــــي ل�سركــــة  البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه  يعلـن مكتب 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١05٤83٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب �صالح البلو�صي  - حمامون وم�صت�صارون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرمال الذهبية خلدمات النفط �ش.م.م

يعلـن مكتب �سالح البلو�سي - حمامون وم�ست�سارون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
الرمال الذهبية خلدمات النفط �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

70589٢6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املاجد لريادة االأعمال �ش.م.م

لريادة  املاجد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه   - قانونيون  حما�سبون   - الكون  مكتب  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢99339،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  االأعمال �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

�صيف بن خلفان بن را�صد النريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيف للت�صوق �ش.م.م

يعلـن �سيف بن خلفان بن را�سد النريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سيف للت�سوق �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١0569٢7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

حممد بن علي بن عبداحل�صني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الالمع للهند�صة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الالمع للهند�سة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0797١7، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ان الفار�صي و�صركائها للتجارة �ش.م.م

الفار�سي  ان  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اللواتي  عبداحل�سني  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
 ،١6١9١٢8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة  و�سركائها 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جيووال انرتنا�صيونال ليميتد �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  ليميتد  انرتنا�سيونال  جيووال  ل�سركة 

بالرقـم ١١٤7577، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مظهر وعلي �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
بالرقـم ١0876٤7،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ل�سركة مظهر وعلي �ش.م.م، وامل�سجلـة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

هيثم بن عبداللـه بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صامل وهيثم للتجارة �ش.م.م

�سامل  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اجلابري  حممد  بن  عبداللـه  بن  هيثم  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم ١6973٤0، عـــن  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  وهيثم للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب الثقة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمد الهنائي و�صركاه للتجارة �ش.م.م

و�سركاه  الهنائي  حمد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الثقة  مكتب  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١7١7٤56،  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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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صرق اخلليجي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ل�سركــــة  امل�سفــــي  الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ب�سفـتـــــه  يعلـن مكتب اخلليج 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  اخلليجي  امل�سرق 

بالرقـــم ١0٢97١6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرتاج الهند�صية واملقاوالت �ش.م.م

ل�سركــــة  امل�سفــــي  الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ب�سفـتـــــه  يعلـن مكتب اخلليج 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  الهند�سية  الرتاج 

١030986، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

حمدان بن علي بن حمدان الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حمدان بن علي بن حمدان الرو�صدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حمدان بن علي بن حمدان الرو�سدي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركة حمدان بن علي بن 
حمدان الرو�سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 3٢07366، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

علي بن اإ�صماعيل بن م�صلم الزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صمة العيد للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن اإ�سماعيل بن م�سلم الزيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ب�سمة العيد للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،3١9586٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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مكتب دار االألباب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ال�صفقة الرابحة لل�صحافة والدعاية واالإعالن �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  االألباب  دار  مكتب  يعلـن 
اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واالإعالن  والدعاية  لل�سحافة  الرابحة  ال�سفقة  ل�سركــــة 
ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١8093١8، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز القرم التجاري �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  االألباب  دار  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  التجاري �ش.م.م،  القرم  ل�سركــــة مركز 

١0١9966، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوطن العمانية �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  االألباب  دار  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العمانية  الوطن  ل�سركــــة 

١0١١80٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اأحمد بن �صعيد بن حممد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة االأ�صدقاء ال�صتة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

ال�ستة  االأ�سدقاء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سعيدي  حممد  بن  �سعيد  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢7896، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن ب�صري اخلوالدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة م�صاريع طربية الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

طربية  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلوالدي  ب�سري  بن  حممد  بن  �سعيد  يعلـن 
الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١١8٢9٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة الظالم الهادي للتجارة �ش.م.م
الهادي  الظالم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلوالدي  ب�سري  بن  حممد  بن  �سعيد  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢١٤636،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

�صامي بن �صعيد بن حممد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأنوار طروادة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركــة اأنوار طروادة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١07٤7٤5،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة م�صاريع �صما اخلابورة املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركــة م�ساريع �سما اخلابورة 
املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١37١١7، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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اأحمد بن �صعيد بن �صليم الربخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبيات املتحدة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبيات املتحدة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١096١9٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اوران�ش الدولية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اوران�ش الدولية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١08٤8١7،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد واأحمد القلم - ت�صامنية

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن �سليم الربخي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حممد واأحمد القلم - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١3587٤0، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب دار اخلربة لال�صت�صارات والتدقيق 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأميال اخلليج الذهبية �ش.م.م

يعلـن مكتب دار اخلربة لال�ست�سارات والتدقيق  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأميال اخلليج 
الـتجــاري بالرقـــم ١8٤١9٢0، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  الذهبية �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صار للم�صاريع �ش.�ش.و

املالية واالإدارية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي  يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.�ش.و،  للم�ساريع  احل�سار  ل�سركــــة 

١١805١6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة مروج اخلري للتطوير واال�صتثمار العقاري �ش.م.م

املالية واالإدارية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي  يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
ل�سركــــة مروج اخلري للتطوير واال�ستثمار العقاري �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل 
الـتجــاري بالرقـــم ١٢59٢63، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنة الربميي للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جنة 
الربميي للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٤573، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غيوم اجلزيرة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة غيوم 
اجلزيرة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 8066٤93، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
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نا�صر بن �صامل بن حاكم العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ف�صاء الداخلية للتجارة - ت�صامنية 

يعلـن نا�سر بن �سامل بن حاكم العامري ب�سفـتـــــه امل�سفي ل�سركة ف�ساء الداخلية للتجارة 
- ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١7٢٢98، 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 عويفية احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة عويفية احلديثة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١7895، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة مكتب البخاري خلدمات التدريب �ش.م.م

البخاري  مكتب  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه   - قانونيون  حما�سبون   - الكون  مكتب  يعلـن 
خلدمات التدريب �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢9988٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزاهر للم�صاريع التنموية �ش.�ش.و

ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلـن 
ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.�ش.و،  التنموية  للم�ساريع  الزاهر  ل�سركــــة  امل�سفــــي 
الـتجــاري بالرقـــم ١٢979٢6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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بدر بن عامر بن خلفان ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة االأندل�ش لالأدوات القرطا�صية واملكتبية - ت�صامنية

لالأدوات  االأندل�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سعدي  خلفان  بن  عامر  بن  بدر  يعلـن 
القرطا�سية واملكتبية - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ١١5١385، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب مور �صتيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة وميربيل األي�صون توجن اآند جوو و�صريكه �ش.م.م

يعلـن مكتب مور �ستيفنز ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة وميربيل األي�سون توجن اآند جوو و�سريكه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١009786 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإدري�ش بن خمي�ش بن م�صعود الرم�صاين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الوليد واإدري�ش املتميزة - ت�صامنية 
يعلـن اإدري�ش بن خمي�ش بن م�سعود الرم�ساين  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع الوليد 
واإدري�ش املتميزة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٢008، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

جمدي بن عبدالعاطي بن ح�صني العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ال�صاحل ل�صناعة االأنابيب �ش.م.م

ال�ساحل  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العجمي  ح�سني  بن  عبدالعاطي  بن  جمدي  يعلـن 
ل�سناعة االأنابيب �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٢535، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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من�صور بن �صليمان بن من�صور الهاليل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي ال�صعيبة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن من�سور بن �سليمان بن من�سور الهاليل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روابي ال�سعيبة 
عـــن   ،١53٤6١0 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

�صباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز ال�صرقية الرتفيهي �ش.م.م

يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل ب�سفـته امل�سفـي ل�سركـة مركز ال�سرقية الرتفيهي �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٤08٢087،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صم�ش امل�صرقة لل�صياحة �ش.م.م

يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل ب�سفـته امل�سفـي ل�سركـة ال�سم�ش امل�سرقة لل�سياحة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١5١7١98،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناحل احليل للتجارة - ت�صامنية

امل�سفي  ب�سفـتـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
ل�سركـة مناحل احليل للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 

١٤59783، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
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�صيف بن حميد بن �صامل اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة روائع الطريف احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن �سيف بن حميد بن �سامل اجلهوري ب�سفـتــــه امل�سفي ل�سركة روائع الطريف احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١59657، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

علي بن �صعيد بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربواز امل�صع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعيد بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الربواز امل�سع للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١5٤٢٢6، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

مزارز لال�صت�صارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
لل�صركة العلمية ملعدات مكافحة احلريق )موؤ�ص�صة منطقة حرة( �ش.م.م

مكافحة  ملعدات  العلمية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  والتدقيق  لال�ست�سارات  مزارز  يعلـن 
احلريق )موؤ�س�سة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١303807، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
مكتب االإتقان لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االإدارية واملالية واالقت�صادية 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احتاد االأمل املتكاملة �ش.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االإدارية واملالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلـة  االأمل  امل�سفــــي ل�سركــــة احتاد 

بالرقـــم ١3٢830٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي
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اإبراهيم �صامل بن �صعيد ال�صيابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اإبراهيم �صامل ال�صيابي و�صركاه �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اإبراهيم �سامل ال�سيابي 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢65600،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  و�سركاه �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

جمال بن �صامل بن حمد البو�صعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأنوار الق�صيم �ش.م.م

يعلـن جمال بن �سامل بن حمد البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركة م�ساريع اأنوار الق�سيم 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0٢68٢7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

�صليمان بن خلفان بن نا�صر ال�صيابي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة م�صتقبل الر�صيل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سليمان بن خلفان بن نا�سر ال�سيابي  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ستقبل الر�سيل 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١039557، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

-277-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢5(

دالل بنت �صليمان بن اإبراهيم العجمية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صايف اجلمال للتجارة - ت�صامنية

تعلـن دالل بنت �سليمان بن اإبراهيم العجمية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة و�سايف اجلمال 
عـــن   ،١١88695 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــية

جميلة بنت �صامل بن �صعيد املهرية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزاين املزيونة للتجارة - ت�صامنية

املزيونة  مزاين  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  املهرية  �سعيد  بن  �سامل  بنت  جميلة  تعلـن 
عـــن   ،١06٤0١8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــية

فاطمة بنت حممد بن �صالح ال�صيزاوية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعالن الوطنية �ش.م.م

ال�سعالن  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  ال�سيزاوية  �سالح  بن  حممد  بنت  فاطمة  تعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١00٢7١0، عـــن انتهاء  الوطنية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــية
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