ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٥٣

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  ٩حم ـ ـ ــرم 1444هـ

املواف ـ ــق � ٧أغ�سط�س 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/164صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2022/٨/٢بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري.
�إعالنات ر�سميـــــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
ا�ستدراك.
الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعالن عن طرح املناق�صتني رقمي  ٢٤و.٢٠٢٢/٢٥
�إعالن عن طرح املناق�صة رقم .٢٠٢٢/٢٦
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  ٢٨و ٢٩و ٢٠٢٢/٣٠و�" ٢٠٢١/٢٥إعادة طرح".
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رقم
ال�صفحة

�إعالنات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غاية بنت �شمروخ بن علي العربي وولدها
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�سهيل اال�ست�شارات خدمات الأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة العويد  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدانة املميزة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إنطالقة �صحار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادي معيقل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار ال�سياحي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد الأ�صيل للإن�شاءات والتعمري  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج احلديثة خلدمات الت�أمني �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأ�سطول املمتازة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سريري للمقاوالت والري احلديث �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سريري الوطنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صاري للأعمال احلديدية واخل�شبية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راجدا الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكاتف العربية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سد النه�ضة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل نحيز ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد بن �سيف العلوي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سندباد لوى للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الفخامة الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام لتجديد الإطارات املحدودة �ش.م.ع.ع.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمناء للم�شاريع املدنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلدث املا�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الفنون �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بادية ال�سويق للتجارة  -ت�ضامنية.
٤٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز املتكاملة �ش.م.م.
٤٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرحلة الأولى �ش�.ش.و.
٤٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شجرة الأرز الوطنية �ش.م.م.
٤٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق لل�صناعات البال�ستيكية �ش.م.م.
٤٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الربيطاين للمعلمني للخدمات التعليمية
و�شركاه �ش.م.م.
٤٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٤٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج الغيث للتجارة �ش.م.م.
٤٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد امل�ستقبل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م.
٤٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اخلابورة للم�شاريع الرائدة  -تو�صية٤٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون الق�صف للتجارة  -ت�ضامنية.
٤٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرا�س اخلليج العاملية �ش�.ش.و.
٤٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الفاو الذهبية �ش.م.م.
٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب لوى الوطنية للتجارة  -تو�صية٥٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطرح العامرة �ش.م.م.
٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي �شمال ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية٥١ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور البنف�سج الدولية �ش.م.م.
٥٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بحر العرب للتجارة واخلدمات �ش.م.م٥٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذوق امللكي املتحدة �ش.م.م.
٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زحل العاملية املمتاز للتجارة �ش�.ش.و.
٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العامل احلديثة للتجارة �ش.م.م.
٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العامل املتكاملة للتجارة �ش.م.م.
٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع النه�ضة املتحدة �ش.م.م.
٥٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة العامرات املتحدة �ش.م.م.
٥٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنني ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٥٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عني الظاهرة اجلديدة  -ت�ضامنية.
٥٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر البطحاء للتجارة  -ت�ضامنية.
٥٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املفاهيم واحللول احلديثة �ش�.ش.و.
٥٧

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط للتطوير �ش.م.م.
٥٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مياح للتجارة  -تو�صية.
٥٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ام ام �س ــي للنـ ــفط وال ــغاز لال�ست�ش ــارات
الهند�سية �ش.م.م.
٥٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات العامرات �ش.م.م.
٥٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأثيل الذهبية �ش.م.م.
٦٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور امل�صنعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٦٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي ورا�شد للتجارة  -ت�ضامنية.
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سليف التجارية  -تو�صية.
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساور نزوى الذهبية  -ت�ضامنية.
62
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوايا للإن�شاءات �ش.م.م.
62
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللم�سة امللكية للتجارة �ش.م.م.
63
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م63 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البلو�شي واحلميدي املتحدة �ش.م.م64 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الي�سر العاملية �ش.م.م.
64
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلنات اخل�ضراء للأملنيوم �ش.م.م.
65
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الإلهام للتجارة �ش.م.م.
٦٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عذب للتجارة  -تو�صية.
٦٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياحني اخلو�ض للتجارة �ش.م.م.
66
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هات�ش بارترن�شيب �ش.م.م.
67
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكرتونيات بن كرم  -تو�صية.
67
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة جمال�ص املتحدة �ش.م.م.
68
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عوامل اخلري �ش.م.م.
68
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الليل للتجارة  -ت�ضامنية.
69
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج الذهبي ملواد البناء �ش.م.م.
69
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق و�سناء للتجارة �ش�.ش.و.
70
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوال للأعمال �ش�.ش.و.
70
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابي الغناء �ش.م.م.
71
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
71

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع املدام للتجارة  -تو�صية.
72
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلف بن خمي�س و�سليمان بن حممد النعماين
72
للتجارة  -ت�ضامنية.
73
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احل�صيلة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن احلرا�صي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية73 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوراء لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية74 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن بدر لإدارة الأعمال �ش.م.م.
74
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات نقل الب�ضائع �ش.م.م.
75
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليدان الأخ�ضر للم�شاريع املتميزة �ش.م.م75 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزيان املتحدة �ش.م.م.
76
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وليد بن م�صبح الهنائي و�شريكه للتجارة �ش.م.م76 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة لت�أجري املعدات �ش.م.م.
77
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية وخدمات امل�شاريع �ش.م.م.
77
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الت�ألق للتجارة �ش.م.م.
78
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقبايل واحلو�سني للتجارة  -ت�ضامنية78 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الر�ستاق للتجارة  -ت�ضامنية.
79
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الربج و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية79 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الريف املتحدة �ش.م.م.
80
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حمزة الع�صرية �ش.م.م.
80
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء �سواحل ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية81 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع قرطا�سية احلا�سب الآيل  -ت�ضامنية81 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الو�شيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية82 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نادية احلمداين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية82 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمداين و�شريكتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
83
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحيدة ال�سي�ساين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية83 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�سجاد واملفرو�شات �ش.م.م.
84
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم م�سن للتجارة  -تو�صية.
84

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينقل للم�شاريع املتحدة  -تو�صية.
85
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة اخلد للتجارة  -ت�ضامنية.
85
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ؤرة الإبداع �ش.م.م.
86
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للطابوق والتجارة  -ت�ضامنية.
86
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش�.ش.و.
87
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاقة للحلول الكهربائية واال�ستثمار �ش�.ش.و87 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان اخلوير للتجارة �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الظاهرة املتحدة �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستك�شاف للتجارة  -ت�ضامنية.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن عبدالرحيم الفار�سي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سق الغربي للتجارة �ش.م.م.
90
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية الإعالمية املتقدمة �ش.م.م.
90
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز دنيا للر�شاقة والتجميل �ش.م.م.
91
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد للأغذية والتموين �ش.م.م.
91
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الزجاج �ش.م.م.
92
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت للنوافذ والأبواب �ش.م.م.
92
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بخاء الوطنية �ش.م.م.
93
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل النجد ال�شاملة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
93
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية94 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكلمات العاملية للتجارة �ش.م.م.
94
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عندام للتجارة  -ت�ضامنية.
95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا امللتقى للتجارة  -ت�ضامنية.
95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شاملة الع�صرية �ش�.ش.و.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانون للخدمات التجارية �ش.م.م.
96
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارة جمان املتحدة �ش.م.م.
97
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلبل اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية.
97

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شيزاو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م97 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطور العاملية �ش.م.م.
97
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم ال�صفدي �ش.م.م.
98
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للفنادق �ش.م.م.
98
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع لال�ستثمار �ش.م.م.
98
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املحرتف للأعمال  -تو�صية.
98
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�سالم خلدمات التطوير �ش.م.م.
99
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر العاملية �ش.م.م.
99
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أر�ض اللبان املا�سية للتجارة  -تو�صية99 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�شارق �صحم املتكاملة �ش�.ش.و99 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صاحلي والزعابي للتجارة  -ت�ضامنية100 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي بي جي لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م100 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاري ــع خ ــط امل ــدن الوطني ــة للتجـ ــارة
واملقاوالت �ش.م.م.
100
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو امليمن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية100 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرايا للتنمية �ش.م.م.
101
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نود للمقاوالت �ش.م.م.
101
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأعالم البي�ضاء للتجارة �ش.م.م101 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الوطية املتحدة �ش.م.م.
101
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خيول اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية.
102
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغربة للخدمات املالحية  -ت�ضامنية102 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م.
102
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار امل�شرق لتكنولوجيا املكاتب �ش.م.م102 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية اللوج�ستية للطاقة �ش.م.م..
103
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م103 . .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سيل املتقدم �ش.م.م.
103
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�صواعي وابنه للتجارة  -ت�ضامنية103 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العاملية للتجارة  -ت�ضامنية104 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة املتحدة  -ت�ضامنية.
104

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية104 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العربي احلديثة للتجارة  -تو�صية104 .
105
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمري البحار الذهبية �ش.م.م.
105
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن خمي�س بن عبداللـه الغيثي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
105
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شغي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
105
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أمل علي و�شريكها للتجارة �ش.م.م106 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق املغيب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية106 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القد�س للعطور �ش.م.م.
106
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما وراء اخلليج �ش.م.م.
106
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض ال�صفرة للتجارة والنقل  -تو�صية107 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت  -تو�صية107 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للتنمية والأعمال الدولية �ش.م.م107 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنينة للم�شاريع الذهبية  -ت�ضامنية107 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الأ�سرار املميزة للتجارة  -تو�صية108 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة  -تو�صية108 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سجى للحلول الطبية �ش.م.م.
108
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سجى املتكاملة �ش.م.م.
108
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعمار املنطقة املتحدة �ش.م.م.
109
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م109 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية109 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق االعمار الدولية للمقاوالت  -ت�ضامنية109 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اوركيديا للأعمال اال�ستثمارية �ش.م.م110 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سهولة للتجارة العامة �ش.م.م.
110
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية110 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة  -تو�صية110 .

رقم
ال�صفحة
111
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان و�سعود �أبناء �أحمد بن �صالح ال�شبيبي
111
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر اخلليج املتميزة لال�ستثمار �ش.م.م111 .
111
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الغ�شام املتميزة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد بن علي بن م�صبح البادي و�شريكه
112
للتجارة  -ت�ضامنية.
112
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �ضوء الفجر  -ت�ضامنية.
112
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شام�سي العاملية  -تو�صية.
112
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار املميزة �ش.م.م.
113
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة الوطنية �ش.م.م.
113
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكليل الرياحني  -ت�ضامنية.
113
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي و�شركاه  -تو�صية.
113
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة للحا�سب الآيل �ش.م.م.
114
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غيوم اجلنوب ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية114 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الدار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية114 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حميد بن علي الري�سي و�شريكه
114
للتجارة  -ت�ضامنية.
115
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م.
115
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز لل�ساعات �ش.م.م.
115
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاع الوطنية  -تو�صية.
115
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سياحة امل�ستدامة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد رجب للتجارة  -ت�ضامنية.
١١٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الوا�سط للتجارة  -ت�ضامنية.
١١٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور العقدة للتجارة  -ت�ضامنية.
116
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي قطن ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية116 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عا�صفة العا�صمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١١٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري العاملية للأدوية  -تو�صية.
١١٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي الهند�سية �ش.م.م.
117
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجا للت�سويق والتجارة �ش.م.م.
117
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سر ال�صحراء لال�ستثمار �ش.م.م.
١١٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م.
١١٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل املحيط الدولية �ش.م.م.
118
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قطار ال�سالم للتجارة �ش.م.م.
118
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط الكامل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية119 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حممد بن �سيف املقبايل و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
119
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظل م�سقط الدولية �ش.م.م.
١١٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م١٢٠ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ش.م.م.
120
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العقدة للتجارة  -ت�ضامنية.
١٢٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأخ�ضر الزاهي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٢١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العفية للخدمات ال�شاملة  -ت�ضامنية١٢١ .

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقــم 2022/164
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/45
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ،امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1444 / 1/ 4 :هـ
املوافـــــق2022 / 8 / 2 :م
د� .سعـــود بن حمـــود بن �أحمـــد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف " املنافذ املعتمدة" الوارد فـي املادة ( )1من الالئحة التنفـيذية لقانون
احلجر البيطري امل�شار �إليها ،التعريف الآتي:
املنافذ املعتمدة :املناف ــذ احلدودي ــة التــي يوجــد بها مكاتب للحجر البيطري ،وي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير.
املــادة ( ) 2
ت�ستبدل بن�صو�ص البنود �أرقام (البند 2من ثانيا من املادة  ،)15و(البنــد  4مــن املــادة )17
من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
البند ( )2من ثانيا من املادة ()15
�أن يتم حت�صينهم بوا�سطة لقاح تتوفر فـيه املعايري املحددة فـي الد�ستور الدويل حليوانات
الياب�سة ال�صادر من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية مبا ال يقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر،
وال يزيد على ( )12اثني ع�شر �شهرا قبل ال�شحن ،و�أال تقل نتيجة الفح�ص عن ()0.5
وحدة دولية/مل.
البند ( )4من املادة ()17
�أن تكون قد مت حت�ضريها وجتهيزها وتعبئتها فـي م�صانع تتوفر فـيها متطلبات نظام
نقاط التحكم احلرجة لتحليل املخاطر ( ،)HACCPونظام �إدارة اجلودة و�سالمة
الأغذية ( )ISO 22000وحتت �إ�شراف ال�سلطات ال�صحية البيطرية فـي بلد الت�صدير.
املــادة ( ) 3
ت�ضاف �إىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�شار �إليها بنود جديدة ب�أرقام
الب ــند ( )4م ــن ثامن ــا م ــن امل ــادة ( ،)15والبـ ــند ( )5م ــن رابعــا من املادة ( ،)16البند ()8
من املادة ( ،)17وذلك على النحو الآتي:
-14-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

البند ( )4من ثامنا من املادة ()15
� - 4أن تكون الإر�سالية م�صحوبة ب�شهادة م�صيد (.)Catch Certificate
البند ( )5من رابعا من املادة ()16
� - 5أن تكون الإر�سالية م�صحوبة ب�شهادة م�صيد (.)Catch Certificate
البند ( )8من املادة ()17
 - 8ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي البند احلادي ع�شر من املادة ()15
اخلا�صة بامل�ستح�ضرات الطبية البيطرية من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
يلغى البند ( )٤من �أوال من املادة ( )16من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري
امل�شار �إليها.
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٣

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم١٥٣٨٠٨ :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل
و�صابون الزينة والبخور ،بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية بالتجزئة فـي الأك�شاك
والأ�سواق ،البيع بالتجزئة فـي املتاج ــر املتخ�ص�ص ــة للعباي ــات الن�سائي ــة وال�شيـ ــل ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صةللحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحلي اال�صطناعية ،البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وهج �صحم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  311:ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143944 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ,كرمية الزبدة ,حلوم مطبوخة ,رقائق بطاطا مقلية ,خملل امللفوف,
زيت لفت للطعام� ,شوربات ,خيار خملل ,خ�ضروات جمففة ,جبنة ,حليب� ,شرائح �سمك
طرية فـيليه ,فواكه مطبوخة ,حلوم� ,سمك غري حي ،زيت �سم�سم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإحتاد للتجارة احلرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٣/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154735 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النق ــل (النق ــل الب ــري بال�شاحنــات للب�ضائع واملعدات ( جمدول وغري جمدول )) ,النقل
اللوجي�ستي ,النقل بال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان للبناء والتعمري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154743 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اللحوم املربدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �آفاق العاملية للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٥/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154749 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل ,خدمات برقية ,االت�صاالت عرب التلغراف ,خدمات التلفونات ,االت�صاالت
التلفونية ,االت�صاالت بالتلفون اخللوي ,االت�ص ــاالت عب ــر الطرفـ ــيات احلا�سوبية ,نقل
الر�سائــل وال�صور عرب احلا�سوب ,خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت،
االجتماعات عن بعد ,نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقنية املالية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٥/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154970 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثاء الأبي�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154977 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شياالت للمالب�س ،جالبيات مالب�س ،عباءات ن�سائية ،ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بركة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154979 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي .GPS
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للم�سارات والأنظمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154988 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صدف العربي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155129 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النقاط احلرة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154716 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براعم الهاليل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :
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ا�ستــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ـ ــه ق ــد وقـ ــع خطـ ـ أ� م ــادي عنـ ــد
ن�ش ــر �إع ـ ــالن ب ــدء �أعم ــال الت�صفي ـ ــة ل�شركـ ــة العزم ال�شامخ للتجارة واملقاوالت  -تو�صية،
املن�ش ـ ــور ف ــي اجلري ـ ــدة الر�سمي ــة الع ـ ــدد ( ،)1450ال�صادر بتاريــخ  18ذو احلج ــة 1443هـ،
املوافق  ١٧يوليو ٢٠٢٢م� ،إذ ورد كالآتي:
في�صل بن �سعيد بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزم ال�شامخ للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن في�صل بن �سعيد بن حممد العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العزم ال�شامخ للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧١٧٠٥٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وال�صحيــــــح هـــــــو:
في�صل بن �سعيد بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزم ال�شامخ للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن في�صل بن �سعيد بن حممد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العزم ال�شامخ للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧١٧٠٥٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٢٧٩٩٢١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صتني املذكورتني �أدناه:
رقم
املناق�صة

ا�سم املناق�صة

توريد �أجهزة حا�سب
�آيل للمدار�س
التابعة لوزارة
2022/24
الرتبية والتعليم
والأمانة العامة
ملجل�س املناق�صات
ت�صميم وتنفيذ
الأجزاء املتبقية
من طريق الباطنة
ال�ساحلي
2022/25
(املرحلة الأولى)
مبحافظتي جنوب
و�شمال الباطنة

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك

قيمة
امل�ستند

ال�شركات املتخ�ص�صة فـي
(= ١٥٠/ر.ع)
توريد �أجهزة االت�صاالت
مائ ــة
وتقنية املعلومات وملحقاتها
وخم�سون
وامل�سجلة لدى الأمانة
رياال عمانيا
العامة ملجل�س املناق�صات

�آخر موعد
لتوزيع
امل�ستندات

٢٠٢٢/٨/٩م

موعد
تقدمي
العطاءات

2٠22/٨/٣٠م

ال�شركات املتخ�ص�صة فـي
مقاوالت الطرق الرئي�سية (= ١٥٠٠/ر.ع)
وال�شوارع و�شق الطرق
�ألـ ـ ـ ـ ـ ــف
٢٠٢٢/٨/١١م 2٠22/10/١٧م
الرتابية والت�سوية امل�سجلة وخم�سمائة
لدى الأمانة العامة ملجل�س ريال عماين
املناق�صات بالدرجة املمتازة

ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول �أعـاله،
على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا ف ــي �صــورة �ضمــان م�صرف ــي من
�أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني
العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )٩٠يوما للمناق�صة رقم ( ،)٢٠٢٢/٢٤و()١٢٠يوما
للمناق�صة رقم ( )٢٠٢٢/٢٥من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت
املطلوب لن ينظر فـيه ،على �أن يتم تقدمي ال�ضمان امل�صرفـي فـي املوقع الإلكرتوين (خدمة
�إ�سناد).
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يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صة املذكورة �أدناه:
رقم
املناق�صة

ا�سم املناق�صة

اخلدمات اال�ست�شارية
للإ�شراف على تنفيذ
طريق �إ�سفلتي ذو
 2022/26م�سار واحد بني
خ�صب ودبا والطريق
الرابط �إلى ليما فـي
حمافظة م�سندم

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك

قيمة
امل�ستند

ال�شركات املتخ�ص�صة فـي
ا�ست�شارات هند�سة املدن
والتخطيط العمراين
(= ١٥٠/ر.ع)
واحل�ضري وا�ست�شارات
مائ ــة
الهند�سة املدنية وخدمات
وخم�سون
م�سح الكميات وا�ست�شارات
رياال عمانيا
�إدارة امل�شاريع وامل�سجلة
لدى الأمانة العامة ملجل�س
املناق�صات بالدرجة الأولى

�آخر موعد
لتوزيع
امل�ستندات

٢٠٢٢/٨/١١م

موعد
تقدمي
العطاءات

2٠22/٨/٢٥م

ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول �أعـاله،
على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا ف ــي �صــورة �ضمــان م�صرف ــي
من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم �سعادة
الأمني العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )١٢٠يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل
عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه ،على �أن يتم تقدمي ال�ضمان امل�صرفـي
فـي املوقع الإلكرتوين (خدمة �إ�سناد).
يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد
هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر ن�سبة
تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صات املذكورة �أدناه:
رقم
املناق�صة

ا�سم املناق�صة

�إن�شاء ازدواجية �شارع
ال�سلطان تيمور
2022/28
فـي مدينــة �صاللــة
مبحافظ ــة ظف ــار

2022/29

�إن�شــاء ازدواجيـ ــة
�شــارع الف ــاروق فـي
مدينــة �صاللــة
مبحافظ ــة ظف ــار

�إن�شاء نفق تقاطع �أتني
مع �شارع  18نوفمرب
2022/30
فـي مدينة �صاللة
مبحافظة ظفار

�صيانة الطــرق
2021/25
اال�سفلتيــة مبحافظـة
"�إعادة طرح"
�شمال الباطنة ملدة
خمــ�س �سنـوات

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك
ال�شركـ ـ ـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
فـي مقـاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع
امل�سجل ـ ــة ل ــدى الأمانــة
العـ ــامة ملجل�س املناق�صات
بالدرجة املمتازة
ال�شركـ ـ ـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
فـي مقـاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع
امل�سجل ـ ــة ل ــدى الأمانــة
العـ ــامة ملجل�س املناق�صات
بالدرجة املمتازة
ال�شركــات املتخ�ص�صـة فـي
مقاوالت الطرق الرئي�سية
وال�شوارع امل�سجل ـ ــة ل ــدى
الأمانــة العـ ــامة ملجل�س
املناق�صات بالدرجة املمتازة
ال�شركـ ـ ـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
فـي مقـاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع و�ش ــق
الطــرق الرتابي ــة والت�سوية
امل�سجل ـ ــة لــدى الأمانــة
العـ ــامة ملجلـ�س املناق�صات
بالدرجــة الأولى
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قيمة
امل�ستند

�آخر موعد
لتوزيع
امل�ستندات

(= 500/ر.ع)
خم�سمائ ــة
ريـال عمانــي

٢٠٢٢/٨/18م

(= 400/ر.ع)
�أربعمائـ ـ ــة
ريـال عمانــي

٢٠٢٢/٨/18م

(= 750/ر.ع)
�سبعمائة
وخم�سون
ريـاال عمانيـا

(= 450/ر.ع)
�أربعمائة
وخم�سون
رياال عمانيـا

٢٠٢٢/٨/18م

٢٠٢٢/٨/18م

موعد
تقدمي
العطاءات

2٠22/9/12م

2٠22/9/12م

2٠22/9/12م

2٠22/9/12م
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ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول
�أعـاله ،على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا فـي �صــورة �ضمــان م�صرفـي من
�أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني
العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )٩٠يوما للمناق�صات �أرقام ( 28و 29و،)٢٠٢٢/30
و( )١٢٠يوما للمناق�صة رقم ( )٢٠٢٢/٢٥من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي
الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه ،على �أن يتم تقدمي ال�ضمان امل�صرفـي فـي املوقع
الإلكرتوين (خدمة �إ�سناد).
يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�صقر بن خلفان بن ال�سبع الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة غاية بنت �شمروخ بن علي العربي وولدها للتجارة  -تو�صية
يعلن �صقر بن خلفان بن ال�سبع الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة غاية بنت �شمروخ بن
علي العربي وولدها للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3179249وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 338 :ر.ب321 :
هاتف رقم99043067 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سلطان املعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�سهيل اال�ست�شارات خدمات الأعمال �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سلطان املعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ت�سهيل اال�ست�شارات خدمات
الأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1182924وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/3/13م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99383446 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عائ�شة بنت مراد بن دروي�ش البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة العويد  -تو�صية
تعلن عائ�شة بنت مراد بن دروي�ش البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعلة العويد  -تو�صية,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1242354وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠22/6/15م ،وللم�صفية وحـدها ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم92285288 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
منى بنت حممد بن �سعيد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدانة املميزة للتجارة �ش.م.م
تعلن منى بنت حممد بن �سعيد املعمرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الدانة املميزة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1199769وللم�صفية وحـدها
ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم98082104 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�سلطان بن عبداللـه بن علي ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إنطالقة �صحار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن علي ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إنطالقة �صحار للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1047752وللم�صفي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95702002 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن علي املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادي معيقل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن علي املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البوادي معيقل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1270132وللم�صفي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 40 :ر.ب400 :
هاتف رقم96666273 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سع ّيد بن �سعيد بن علي العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار ال�سياحي للتجارة �ش.م.م
يعلن �سع ّيد بن �سعيد بن علي العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آثار ال�سياحي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1776061وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/6/26م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1097 :ر.ب611 :
هاتف رقم96966156 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن �سل ّيم بن نا�صر املنجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد الأ�صيل للإن�شاءات والتعمري  -ت�ضامنية
يعلن يون�س بن �سل ّيم بن نا�صر املنجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجد الأ�صيل للإن�شاءات
والتعمري  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1151685وللم�صفي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92904945 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج احلديثة خلدمات الت�أمني �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة اخلليج احلديثة خلدمــات الت�أمني �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1182899وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأ�سطول املمتازة للتجارة �ش.م.م
يعلن حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الأ�سطول
املمتازة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1194224وللم�صفي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 39 :ر.ب112 :
هاتف رقم97838007 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سعيد بن من�صور ال�سريري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سريري للمقاوالت والري احلديث �ش.م.م
يعلن حمد بن �سعيد بن من�صور ال�سريري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�سريري للمقاوالت
والري احلديث �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1541730وللم�صفي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 753 :ر.ب320 :
هاتف رقم99473336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سريري الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن من�صور ال�سريري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سريري الوطنية  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1016203وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 753 :ر.ب320 :
هاتف رقم99473336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صاري للأعمال احلديدية واخل�شبية �ش.م.م
يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأن�صاري للأعمال
احلديدية واخل�شبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1024643
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/2/20م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي
الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1832 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم99361875 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راجدا الدولية �ش.م.م
يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة راجدا الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1190056وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ
٢٠22/6/28م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 1832 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم99361875 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ش.م.م
يعلن مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الت�سنيم للمرطبات
واملواد الغذائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٥٣٨٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٩/١٠/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٤٤٠٥٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عدنان بن حممد بن خمي�س الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكاتف العربية �ش.م.م
يعلن عدنان بن حممد بن خمي�س الهوتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التكاتف العربية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٥٢١٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩١٧١٣٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-38-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

عقيل بن علوي بن عقيل �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سد النه�ضة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عقيل بن علوي بن عقيل �آل �إبراهيم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سد النه�ضة ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٨٨٦٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٠٦١١١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل نحيز ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عقيل بن علوي بن عقيل �آل �إبراهيم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل نحيز ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥٨٤٥٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٠٦١١١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن علي البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �سعيد بن �سيف العلوي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن علي البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن �سعيد بن �سيف
العلوي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٤١٤٠٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢ :ر.ب٣٢١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سندباد لوى للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن �سامل بن علي البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سندباد لوى للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٠٠٠٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٣ :ر.ب٨٤٢ :
هاتف رقم٩٦٦٤٤٤١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن عبداللـه بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الفخامة الرائدة �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن �أحمد البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الفخامة
الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٦٢٨٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠١٦٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن مال اللـه بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام لتجديد الإطارات املحدودة �ش.م.ع.ع
يعلن علي بن مال اللـه بن علي اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة متام لتجديد الإطارات
املحدودة �ش.م.ع.ع ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٧٩٦٥وفقا التافق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٦٣ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٢٢٩٩٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حممد الق�صابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمناء للم�شاريع املدنية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد الق�صابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإمناء للم�شاريع
املدنية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٠٤٣٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٠٠٦ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٩٣٨٨٨٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن حمد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احلدث املا�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن حمد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلدث املا�سي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٩٢٧٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٥ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩١٠٠١٤١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الفنون �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نهر الفنون
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٦٣٧٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم٢٨ :
�ص.ب ٤٢٨ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم ٢٤٦٦٥٣٥٥ :فاك�س رقم٢٤٦٦٥٣٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املوارد اخل�ضراء
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨٦٧٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٣٤ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٦٣٠٠٣٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرقابة العاملية احلديثة ملراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بادية ال�سويق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب الرقابة العاملية احلديثة ملراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة بادية ال�سويق للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٩٤٩٩٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٢١٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٣٨١١٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامي بن حممد بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامي بن حممد بن علي اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفريوز املتكاملة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٨٧٠٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٧/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٦٣ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٢٢٤٧١٠١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن �سليمان اللمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرحلة الأولى �ش�.ش.و
يعلن حممد بن نا�صر بن �سليمان اللمكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرحلة الأولى �ش�.ش.و،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٦٨٦٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١١١١ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩١٦٦٠١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شجرة الأرز الوطنية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شجرة الأرز
الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٢٩٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١٠ :ر.ب١٢٠ :
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-45-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

ماجد بن را�شد بن �سامل املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق لل�صناعات البال�ستيكية �ش.م.م
يعلن ماجد بن را�شد بن �سامل املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شرق لل�صناعات
البال�ستيكية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٠٥٣٦٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٣٧ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٣٤٧٤٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املركز الربيطاين للمعلمني للخدمات التعليمية و�شركاه �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املركز الربيطاين للمعلمني
للخدمات التعليمية و�شركاه �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٦١٦٠٧٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٥٧ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٧٩١١١٥ :فاك�س رقم٢٤٧٩٥٥٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مل�سات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مل�سات اخلليج الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٤٧١١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٤٦٤٦٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج الغيث للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رتاج الغيث للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٦٨٤٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٤٦٤٦٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد امل�ستقبل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رواد امل�ستقبل للم�شاريع
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٦٠٤١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٨٩ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٩٣٢٢٢٣٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سيف بن �سامل الفجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اخلابورة للم�شاريع الرائدة  -تو�صية
يعلن علي بن �سيف بن �سامل الفجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء اخلابورة للم�شاريع
الرائدة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣١٥٦٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٠٣٠٤٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون الق�صف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة غ�صون الق�صف
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٤٦٣٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٩ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٤٤٤٠٠١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرا�س اخلليج العاملية �ش�.ش.و
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
غرا�س اخلليج العاملية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢١٨٧١٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم - ٣٧٤٥ :جممع رقم - ٢٣٧ :الطابق الثاين � -شقة رقم٢٢ :
�ص.ب ١٥٤٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم ٩٦٥٤١٠٠٤ - ٢٤٥٩٥٩١٣ :فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-49-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الفاو الذهبية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة رمال الفاو الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٥٠٤١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم - ٣٧٤٥ :جممع رقم - ٢٣٧ :الطابق الثاين � -شقة رقم٢٢ :
�ص.ب ١٥٤٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم ٩٦٥٤١٠٠٤ - ٢٤٥٩٥٩١٣ :فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خلفان بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب لوى الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن خلفان بن حممد ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب لوى الوطنية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٠٤٣٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٩٨١٠٠٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن حمد بن �سليم العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطرح العامرة �ش.م.م
يعلن هالل بن حمد بن �سليم العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطرح العامرة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٥٢٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٧٤٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٣٣٧٤٤٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هنية بنت �سامل املالكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي �شمال ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن هنية بنت �سامل املالكية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رمي �شمال ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٣٦٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٨م،
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٤٤٤٤٠٢:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور البنف�سج الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
زهور البنف�سج الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٤٤٧١٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٥٤٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم ٩٦٥٤١٠٠٤ - ٢٤٥٩٥٩١٣:فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بحر العرب للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة جبال بحر العرب للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٢٦١٥١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
�ص.ب ١٣٣:ر.ب٢٣٠:
هاتف رقم٩٩٤٧٧٢٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذوق امللكي املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب املهاد لال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الذوق امللكي املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٨٨٢٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٧/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨٠٠:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٥٦١١٨٥٠- ٩٢٢٣٥٤٥٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب ويت املتحدة لتدقيق احل�سابات  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زحل العاملية املمتاز للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب ويت املتحدة لتدقيق احل�سابات  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
زحل العاملية املمتاز للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣١١٣٢٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٩٣:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٩٥٦١٨٩١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �أحمد بن عبدالعزيز الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العامل احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن عبدالعزيز الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم العامل
احلديثة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٣٩٤٠٥
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٧٧٤٥٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العامل املتكاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن عبدالعزيز الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم العامل
املتكاملة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٣٩٨٦٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٧٧٤٥٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع النه�ضة املتحدة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن عبدالعزيز الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع النه�ضة
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢٥١٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٧٧٤٥٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة العامرات املتحدة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن عبدالعزيز الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة العامرات
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢٣٦٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٧٧٤٥٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن �أحمد بن علي بيت �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة التنني ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عامر بن �أحمد بن علي بيت �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التنني ال�شاملة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٢٣٣٠١٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٩٤٨١١٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عني الظاهرة اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عني الظاهرة اجلديدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٦٤٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٧/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٥٠:ر.ب٥١٦:
هاتف رقم٩٦٣٠٢٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن را�شد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر البطحاء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سعيد بن را�شد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظر البطحاء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٦٧٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٤٤٤٤٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جناب ال�سيد بدر بن حمود �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املفاهيم واحللول احلديثة �ش�.ش.و
يعلن جناب ال�سيد بدر بن حمود �آل �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املفاهيم واحللول
احلديثة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٦١٧٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٦٤٨٦٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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د.طارق بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط للتطوير �ش.م.م
يعلن د.طارق بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل م�سقط
للتطوير �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٢٨٨٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�شاطئ القرم  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٢٤٦٠٤٦٦٠- ٢٤٦٩٧٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن خمي�س بن حلي�س الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مياح للتجارة  -تو�صية
يعلن �سلطان بن خمي�س بن حلي�س الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي مياح للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٣٦٠٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٢٢٧٣٢١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن عبداللـه بن حمد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ام ام �سي للنفط والغاز لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن عبداللـه بن حمد الكندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ام ام �سي للنفط والغاز
لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٠٥٨٣٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٢٩:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٣٣٢٠٦٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالواحد بن �إ�سماعيل بن �سامل ال�شرياوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات العامرات �ش.م.م
يعلن عبدالواحد بن �إ�سماعيل بن �سامل ال�شرياوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيبات العامرات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢١٢٣٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١١٧٧٠٦٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز اللـه كرم تقوى فر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأثيل الذهبية �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز اللـه كرم تقوى فر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأثيل الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٧٦٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٩٦١٩٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شهاب بن �أحمد بن حممد املر�ضوف ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور امل�صنعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شهاب بن �أحمد بن حممد املر�ضوف ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صخور امل�صنعة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١١٤١٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٦٠٨٨٨٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن را�شد بن ناجم املقحو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي ورا�شد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن را�شد بن ناجم املقحو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي ورا�شد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٠١٦١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٥٤٣١٨٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �شيخان بن �سامل العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سليف التجارية  -تو�صية
يعلن �أحمد بن �شيخان بن �سامل العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي ال�سليف التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٤٩٨١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٧٢٤٠٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �صالح الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ساور نزوى الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �صالح الإ�سماعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ساور نزوى الذهبية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥٠٩١٤٤٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٧/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٥٣٠:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٠٧٢٧٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
من�صور بن حمود بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوايا للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن من�صور بن حمود بن نا�صر البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النوايا للإن�شاءات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢١٢٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٤٩٥٥٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن علي املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللم�سة امللكية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�صر بن علي املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اللم�سة امللكية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٧٨٣٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧١:ر.ب٨٨١:
هاتف رقم٩٩٨٣٨٨٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن م�سلم بن ح�سن العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن م�سلم بن ح�سن العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املوارد احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١١٨٢٦٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٨٤٧٧٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البلو�شي واحلميدي املتحدة �ش.م.م
يعلن يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع البلو�شي
واحلميدي املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٣٦٩٥٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١٢٠٦٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الي�سر العاملية �ش.م.م
يعلن يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الي�سر العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٢٩٤٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١٢٠٦٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلنات اخل�ضراء للأملنيوم �ش.م.م
يعلن يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلنات اخل�ضراء
للأملنيوم �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨١٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١٢٠٦٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �شيخان بن �سامل العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الإلهام للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �شيخان بن �سامل العزري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار الإلهام للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠١٤٣٤١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٧٢٤٠٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن ربيع بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عذب للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن ربيع بن حممد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عذب للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٠٧٦٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٩٩ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩١٧٩١٨٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هيثم بن خالد بن خ�صيب ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياحني اخلو�ض للتجارة �ش.م.م
يعلن هيثـ ــم بن خالـ ــد بن خ�صي ــب ال�سياب ــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركة رياحني اخلو�ض
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٠٨٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97788084 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هات�ش بارترن�شيب �ش.م.م
يعلن مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هات�ش
بارترن�شيب �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥١٣٠١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩٧١:ر.ب١٣١:
هاتف رقم ٢٤٠٣٦٣٠٠:فاك�س رقم٢٤٥٨٧٥٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد كرم الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكرتونيات بن كرم  -تو�صية
يعلن يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد كرم الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكرتونيات بن
كرم  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٨٥٦٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
أ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ١٧:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٩٢٢٠٩٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يحيى بن �أحمد بن عبداللـه الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة جمال�ص املتحدة �ش.م.م
يعلن يحيى بن �أحمد بن عبداللـه الهوتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة جمال�ص املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٧٩٥٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
أ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤١٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٢٠٥٢١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن حمد بن حميد التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عوامل اخلري �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن حميد التوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عوامل اخلري �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٦٠٣٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٨م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
اآلتـي:
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٦٦٧٧٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن املر بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الليل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن املر بن حممد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار الليل للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٢٠٢٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٨٩:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٦٦٤٢٢٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر �سهيل قا�سم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج الذهبي ملواد البناء �ش.م.م
يعلن عمر �سهيل قا�سم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التاج الذهبي ملواد البناء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٧٣٨٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٢٧٩:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٢٣٨٥٢٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد اكمال خان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق و�سناء للتجارة �ش�.ش.و
يعلن حممد اكمال خان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طارق و�سناء للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٣٣٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٥م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٥:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٤٦٤٤٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن عبداللـه البحراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوال لألأعمال �ش�.ش.و
يعلن ح�سني بن علي بن عبداللـه البحراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوال لألأعمال �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٥١٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٩٣:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٤٢٦٨٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن ح�سني بن علي العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابي الغناء �ش.م.م
يعلن �سلطان بن ح�سني بن علي العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروابي الغناء �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧١٢٠٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
اآلتـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٠٠٦٦٧٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن ب�شري الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن علي بن ب�شري الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهنائي و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٦٣٥٥٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٥٣:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٢٠٨٩٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سويد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع املدام للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سويد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع املدام للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٠١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٨١١١٧٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلف بن خمي�س بن �سليمان النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خلف بن خمي�س و�سليمان بن حممد النعماين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خلف بن خمي�س بن �سليمان النعماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خلف بن خمي�س و�سليمان بن
حممد النعماين للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥٠٣٢٥١٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٦٩:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٢٢١٢١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غايل بن �أحمد بن �سامل عمو�ش
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احل�صيلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن غايل بن �أحمد بن �سامل عمو�ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار احل�صيلة للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٦٧٧٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢١م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
اآلتـي:
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٨٨٠٧٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن خلفان بن �سيف احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ابن احلرا�صي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن خلفان بن �سيف احلرا�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن احلرا�صي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٤٣٦١٤٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٣٣٠٣٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرمي بنت حميد بن حممد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوراء لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن مرمي بنت حميد بن حممد املعمرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة حوراء لوى للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢١٧٤٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢١م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
األمــور التــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٠:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٨٩٨١٥٧٧:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
وردة بنت �سيف املنجية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن بدر إلإدارة األأعمال �ش.م.م
تعلن وردة بنت �سيف املنجية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة بن بدر إلإدارة األأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٧٠٧١٨وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩٤٠٦١١١٠:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات نقل الب�ضائع �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خدمات نقل
الب�ضائع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٢٣١٠٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
اآلتـي:
آ
�ص.ب ٢٥٠٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٤٧٨٦١٥١- ٢٤٧٠٧٦٥٤:فاك�س رقم٢٤٧٨٦٧٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليدان األأخ�ضر للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امليدان األأخ�ضر
للم�شاريع املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٩٢٢٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٤٧٨٦١٥١- ٢٤٧٠٧٦٥٤:فاك�س رقم٢٤٧٨٦٧٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزيان املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزيان املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٣٤٠٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
اآلتـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب ١٠٩٨:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٥٦٨٧٧٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن �إبراهيم بن �صالح العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وليد بن م�صبح الهنائي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن �صالح بن �إبراهيم بن �صالح العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وليد بن م�صبح الهنائي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٤١٧٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
اآلتـي:
علــى العنوان آ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٠٢٠٧٤١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة لت�أجري املعدات �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة املتحدة لت�أجري املعدات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٣٨٣٣٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/٧/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٣٣٤٤٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية وخدمات امل�شاريع �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الوطنية وخدمات امل�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٤٣٠٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/٧/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٣٣٤٤٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عادل بن علي بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الت�ألق للتجارة �ش.م.م
يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ الت�ألق للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٨١٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٩م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
اآلتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٩٦٩٠٠٠٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن خويطر بن نا�صر املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقبايل واحلو�سني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن خويطر بن نا�صر املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املقبايل واحلو�سني
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٧٤٥٨١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٦٠٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-78-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٣

مازن بن نا�صر بن �سعيد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الر�ستاق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مازن بن نا�صر بن �سعيد ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة الر�ستاق
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٨٧٨٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
اآلتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢٣٥٣١٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ابن الربج و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن حممد بن �سيف ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن الربج و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٨٢٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٦١:ر.ب٨١١:
هاتف رقم٩٩٢١٩٧٩٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الريف املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن عبداللـه العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الريف املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٦٠٣٨١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
األمــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية ينقل  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٢:ر.ب٦٥٤:
هاتف رقم٩٩٣٣٦٧٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خلفان بن حممد البو�صافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حمزة الع�صرية �ش.م.م
يعلن حممد بن خلفان بن حممد البو�صافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو حمزة
الع�صرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٧٦٦٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
األمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٧:ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٩٤٧٣٦٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن عبيد بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أجواء �سواحل ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عبيد بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجواء �سواحل ال�شرقية
للتج ــارة واملق ــاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1125351
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 40 :ر.ب400 :
هاتف رقم92606622 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن ربيع بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع قرطا�سية احلا�سب الآيل  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن ربيع بن حممد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صنع قرطا�سية احلا�سب
الآيل  -ت�ضامنيــة ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3167364وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99311345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدامللك بن علي بن �سليمان ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الو�شيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبدامللك بن علي بن �سليمان ال�شق�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء الو�شيل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1249343وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/2/15م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم92368624 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمدانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نادية احلمداين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمدانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة ناديــة احلمداين
و�شريكته ــا للتج ــارة  -ت�ضامنيــة ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1120564
وللم�صفية وحـدها حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمـام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98895677 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمداين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمدانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة نادية بنت �أحمد بن
جمعة احلمداين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1108777وللم�صفية وحـدها حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم98895677 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحيدة ال�سي�ساين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن نادية بنت �أحمد بن جمعة احلمدانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة وحيدة ال�سي�ساين
و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1115342
وللم�صفية وحـدها حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98895677 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�سجاد واملفرو�شات �ش.م.م
يعلن حمــمد بن يو�س ــف بن علــي بي ــت علــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ستقب ــل لل�سج ــاد
واملفرو�شات �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1054877وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن �سعيد بن م�سلم م�سن الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم م�سن للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سلم بن �سعيد بن م�سلم م�سن الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سل ــم م�س ــن
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2153831وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/7/20م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 46 :ر.ب222 :
هاتف رقم93787828 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-84-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

خليفة بن �سعيد بن عبيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينقل للم�شاريع املتحدة  -تو�صية
يعلن خليفة بن �سعيد بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينقل للم�شاريع املتحدة -
تو�صية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1266208وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/13م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 48 :ر.ب513 :
هاتف رقم95577597 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فاطمة بنت جمعة بن علي ال�سداك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة اخلد للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن فاطمة بنت جمعة بن علي ال�سداك أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة جنمة اخلد للتجارة -
ت�ضامني ــة ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم  ،3224252وللم�صفية وحـدها
حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمـام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 371 :ر.ب311 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ؤرة الإبداع �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ب�ؤرة الإبداع �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1832735وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم99226222 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل بن �أبوبكر بن عمر ال�شيخ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للطابوق والتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن �أبوبكر بن عمر ال�شيخ �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صاللة للطابوق والتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1163647وفقا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2022/7/26م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99485061 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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وليد بن حممود بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش�.ش.و
يعلن وليد بن حممود بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وليد الدولية لال�ستثمار
�ش�.ش.و ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1431452وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1102 :ر.ب131 :
هاتف رقم98220011 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سليمان بن حممد الهم�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاقة للحلول الكهربائية واال�ستثمار �ش�.ش.و
يعلن عبداللـه بن �سليمان بن حممد الهم�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طاقة للحلول
الكهربائية واال�ستثمار �ش�.ش.و ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1173688
وفقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2022/7/20م ،وللم�صفــي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 601 :ر.ب122 :
هاتف رقم96699333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن حمدون بن حمد الغ�سيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان اخلوير للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن حمدون بن حمد الغ�سيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ألوان اخلوير للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1017190وفقا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2022/5/25م ،وللم�صفــي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1056 :ر.ب131 :
هاتف رقم95520024 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نبهان بن خمي�س بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الظاهرة املتحدة �ش.م.م
يعلن نبهان بن خمي�س بن حمد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الظاهرة املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1247146وللم�صفــي وحــده حــق متثي ـ ــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 150 :ر.ب514 :
هاتف رقم96666406 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن م�سلم بن علي الربعمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستك�شاف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�ستك�شاف للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2103745وفقا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2022/6/7م ،وللم�صفــي وحــده حــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99499299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن عبدالرحيم الفار�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة يو�س ــف بــن
عبدالرحيم الفار�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،8031932وللم�صفــي وحده حــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صف ــي فـي كافـة الأمور التــي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب 16 :ر.ب512 :
هاتف رقم99220929 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سق الغربي للتجارة �ش.م.م
يعلن حمــمد بن يو�س ـ ــف بــن علــي بي ــت علــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغ�سـ ــق الغرب ــي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1764950وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية الإعالمية املتقدمة �ش.م.م
يعلن حمــمد بن يو�س ـ ــف بــن علــي بي ــت علــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقنية الإعالمية
املتقدمــة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1701959وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز دنيا للر�شاقة والتجميل �ش.م.م
يعلن حمــمد بن يو�س ـ ــف بــن علــي بي ــت علــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز دنيا للر�شاقة
والتجميل �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1006353وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شركة الثاقب العاملية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد للأغذية والتموين �ش.م.م
تعلن �شركة الثاقب العاملية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمــد للأغذيــة والتمويــن �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1145788وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/6/26م،
وللم�صفية وحـدها حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,وعلى اجلميــع مراجعــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 4185 :ر.ب112 :
هاتف رقم99425211 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الزجاج �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تقنية الزجاج �ش.م.م ,وامل�سجلــة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1054852وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/7/18م،
وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 457 :ر.ب112 :
هاتف رقم 97770477 :فاك�س رقم24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت للنوافذ والأبواب �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البي ــت للنواف ــذ والأب ــواب �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1007828وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2022/7/18م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 457 :ر.ب112 :
هاتف رقم 97770477 :فاك�س رقم24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرمي �أحمد علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بخاء الوطنية �ش.م.م
تعلن مرمي �أحمد علي �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع بخاء الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلــة
لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم  ،1100992وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/7/20م،
وللم�صفية وحـدها حــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمـام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1236 :ر.ب132 :
هاتف رقم99775461 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أحمد بن م�سلم بن �سامل غوا�ص الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل النجد ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن م�سلم بن �سامل غوا�ص الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطالل النجد
ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1129397
وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم98510800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن خويطر بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما الغبي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1030704وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99556299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد رجب �أحمد �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكلمات العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد رجب �أحمد �إبراهيم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكلمات العاملية للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1334001وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم94109757 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عدنان بن نا�صر بن �سيف الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عندام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عدنان بن نا�صر بن �سيف الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل عندام للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1264773وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 170 :ر.ب132 :
هاتف رقم92563107 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حارب بن املر بن علي النجادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا امللتقى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حارب بن املر بن علي النجادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مزايا امللتقى للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1049644وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99536202 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شاملة الع�صرية �ش�.ش.و
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�شاريع ال�شاملة الع�صرية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1080654
وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1098 :ر.ب211 :
هاتف رقم92328222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانون للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
كانون للخدمات التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1015203
وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1098 :ر.ب211 :
هاتف رقم92328222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارة جمان املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ك�سارة جمان املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٠٨٠٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن عي�سى بن �صالح ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلبل اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن عي�سى بن �صالح ال�سليماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بلبل اجلزيرة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥٠٩٢٤٥٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شيزاو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�شيزاوي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة واحة ال�شيزاو للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٧٥٤٣ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطور العاملية �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املطور العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٢٩٣٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم ال�صفدي �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مطاعم ال�صفدي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٤٤٤٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للفنادق �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املتحدة للفنادق �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٩٥٧٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الإبداع لال�ستثمار
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٧١٨٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ن�صر بن عامر بن �سعيد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املحرتف للأعمال  -تو�صية
يعلـن ن�صر بن عامر بن �سعيد احل�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة القائد املحرتف للأعمال -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٤٨٤١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يا�سر بن �سامل بن حميد الطوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�سالم خلدمات التطوير �ش.م.م
يعلـن يا�سر بن �سامل بن حميد الطوقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دار ال�سالم خلدمات التطوير
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٤٧٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر العاملية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن حمود بن خالد الربواين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�صدر العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٦٠٥٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أر�ض اللبان املا�سية للتجارة  -تو�صية
يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أر�ض اللبان املا�سية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٧٦٣١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�شارق �صحم املتكاملة �ش�.ش.و
تعلـن عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة م�شاريع م�شارق
�صحم املتكاملة �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٨٣٢٩٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ال�صاحلي والزعابي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ال�صاحلي
والزعابي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٠٣١٦٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ر�ضا بن حممود اللواتي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي بي جي لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب ر�ضا بن حممود اللواتي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
جي بي جي لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٧٨٢٧٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ما�ؤى للم�شاريع املتحدة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع خط املدن الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب ما�ؤى للم�شاريع املتحدة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع خط املدن الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣١٥٢٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
قي�س بن دروي�ش بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبو امليمن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن قي�س بن دروي�ش بن يو�سف البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أبو امليمن
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٠٢٨٠٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرايا للتنمية �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركة ال�سرايا للتنمية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1261043ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نود للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركة نود للمقاوالت �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1137092ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن زهران ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأعالم البي�ضاء للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعــيد بن زهــران ال�شق�ص ـ ــي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة م�شاريـ ــع الأعـ ــالم
البي�ضاء للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240982ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الوطية املتحدة �ش.م.م
يعل ــن �سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة م�شاريع الوطية املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرق ـ ــم  ،١٠٧٦١٣٧ع ــن انتهــاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن حم�سن بن �سامل ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خيول اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حم�سن بن �سامل ال�شنفري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة خيول اجلزيرة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2147688ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سعيد الزجني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغربة للخدمات املالحية  -ت�ضامنية
يعلـن �سال ــم بن حم ـم ــد بن �سعي ـ ــد الزجن ــي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة الغ ــربة للخدم ــات
املالحيـ ـ ــة  -ت�ضامنيـ ـ ــة ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2101297ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جمعة بن ر�ضا �آل �صالح
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م
يعلـن جمع ــة بن ر�ضا �آل �صال ــح ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركـة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1348945ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمار بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار امل�شرق لتكنولوجيا املكاتب �ش.م.م
يعلـن عمار بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة دار امل�شرق لتكنولوجيا
املكاتب �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1184368ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية اللوج�ستية للطاقة �ش.م.م
يعلـن مكتب كرو ماك والغزايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة العاملية اللوج�ستية للطاقة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1239423ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بندر الباطنة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1644254ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سيل املتقدم �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الغ�سيل املتقدم �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1762788ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سامل ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�صواعي وابنه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سامل ال�صواعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد ال�صواعي وابنه
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1197479ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الواجهة العاملية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1179010ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الواجهة املتحدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1167773ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حكيم بن خالد بن علي العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الفاو الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1102452ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الركن العربي احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الركن العربي احلديثة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1095660ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن ها�شل بن �سليم البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمري البحار الذهبية �ش.م.م
يعلـن �سامل بن ها�شل بن �سليم البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أمري البحار الذهبية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1333434ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن خمي�س ال�شني الدفاعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن خمي�س ال�شني الدفاعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الدفاعي املتحدة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1146799ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن خمي�س بن عبداللـه الغيثي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد بن خمي�س بن
عبداللـه الغيثي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،3142175ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن عبيد بن حممد الدويكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شغي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن خلفان بن عبيد بن حممد الدويكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�شغي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،6065570ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن �سليمان بن حممد الهادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أمل علي و�شريكها للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن �سليمان بن حممد الهادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أمل علي
و�شريكها للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1368704ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن جمعة العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق املغيب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن جمعة العمراين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة برق املغيب للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1025526ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القد�س للعطور �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة القد�س للعطور �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1008192ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سيف بن غ�صني �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماوراء اخلليج �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سيف بن غ�صني �أمبو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ماوراء اخلليج
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1073098ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بدر بن �سيف بن غ�صني �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض ال�صفرة للتجارة والنقل  -تو�صية
يعلـن بدر بن �سيف بن غ�صني �أمبو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ريا�ض ال�صفرة
للتجارة والنقل  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،5098270ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جبال الغيزين احلديثة
للمقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1146568ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للتنمية والأعمال الدولية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة العاملية للتنمية
والأعمال الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1158416ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
قحطان بن علي بن حميد املجرفـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنينة للم�شاريع الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن قحطان بن علي بن حميد املجرفـي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سنينة للم�شاريع
الذهبية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1113024ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الأ�سرار املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلـن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�ضواء الأ�سرار
املميزة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234177ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن عبداللـه بن زايد النعيمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعود بن عبداللـه بن زايد النعيمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعود بن عبداللـه
النعيمي وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3108791ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن حميد بن حمد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سجى للحلول الطبية �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حميد بن حمد احلو�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سجى للحلول
الطبية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1315610ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سجى املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حميد بن حمد احلو�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سجى املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1290499ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن مرهون بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعمار املنطقة املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اعمار املنطقة املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1150775ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأنوار العربية املميزة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1087603
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أغاريد الباطنة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1020470
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حفيظ بن �سامل معروف
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة طريق االعمار الدولية للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حفيظ بن �سامل معروف ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طريق االعمار الدولية
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1228812ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن نا�صر بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اوركيديا للأعمال اال�ستثمارية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�صر بن حممد ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اوركيديا للأعمال
اال�ستثمارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1304362ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سهولة للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�صر بن حممد ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سهولة للتجارة
العامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1306625ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فاطمة بنت �سيف بن را�شد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلـن فاطمة بنت �سيف بن را�شد املعمرية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة �أنوار حفيت املميزة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1096185
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة  -تو�صية
تعلـن فاطمة بنت �سيف بن را�شد املعمرية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة زهور املنطقة احلديثة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1121943ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1065440ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن �أحمد بن �صالح ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان و�سعود �أبناء �أحمد بن �صالح ال�شبيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعود بن �أحمد بن �صالح ال�شبيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سليمان و�سعود �أبناء
�أحمد بن �صالح ال�شبيبي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،6004768ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن عبيد بن حممد املخمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر اخلليج املتميزة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن خالد بن عبيد بن حممد املخمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بحر اخلليج املتميزة
لال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1296775ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن علي املعويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الغ�شام املتميزة �ش.م.م
يعلـن علي بن عبداللـه بن علي املعويل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بيت الغ�شام املتميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1279179ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن علي بن م�صبح البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد بن علي بن م�صبح البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن علي بن م�صبح البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة را�شد بن علي بن م�صبح
البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3144402ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن حمدان بن حميد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �ضوء الفجر  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن حمدان بن حميد املالكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �ضوء الفجر -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1263922ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن علي ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شام�سي العاملية  -تو�صية
يعلـن حممد بن نا�صر بن علي ال�شام�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ال�شام�سي
العاملية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1201014ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار املميزة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع جلفار املميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1017568ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة الوطنية �ش.م.م
يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي العربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العمارة الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1033727ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمران بن خليفة بن عامر ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكليل الرياحني  -ت�ضامنية
يعلـن عمران بن خليفة بن عامر ال�شكيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أكليل الرياحني -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1077394ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن علي بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي و�شركاه  -تو�صية
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرواحي و�شركاه -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1801333ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة للحا�سب الآيل �ش.م.م
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املا�سة للحا�سب الآيل
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،8057427ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1278068ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حماد بن �سعيد بن حممد العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة غيوم اجلنوب ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن حماد بن �سعيد بن حممد العوائد ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة غيوم اجلنوب ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1155368
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حميد بن علي الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الدار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حميد بن علي الري�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة زوايا الدار للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1076661ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حميد بن علي الري�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حميد بن علي الري�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد بن حميد بن علي
الري�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3308570ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م
تعلـن عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة الريامي الذهبية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1112254ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز لل�ساعات �ش.م.م
يعلـن جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الفريوز لل�ساعات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147532ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن �سعيد بن حمود الأغربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاع الوطنية  -تو�صية
يعلـن �صالح بن �سعيد بن حمود الأغربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صاع الوطنية -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1014920ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حميد املزيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سياحة امل�ستدامة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن حميد املزيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ال�سياحة
امل�ستدامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1357671ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد رجب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أوالد رجب للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1046157ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الوا�سط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�ضواء الوا�سط
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1730738ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سيف بن �سعيد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور العقدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سيف بن �سعيد املالكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيور العقدة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1048450ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سعيد قطن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي قطن ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حممد بن �سعيد قطن ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي قطن ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1271543ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-116-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1453

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عا�صفة العا�صمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عا�صفة العا�صمة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1098473
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن علي بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري العاملية للأدوية  -تو�صية
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صحاري العاملية للأدوية -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1125873ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي الهند�سية �ش.م.م
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرواحي الهند�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1753762ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجا للت�سويق والتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيجا للت�سويق والتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1565320ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سر ال�صحراء لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ن�سر ال�صحراء لال�ستثمار
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1363451ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م
يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قوافل ال�سالم الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2157764ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل املحيط الدولية �ش.م.م
يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قوافل املحيط الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1222094ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قطار ال�سالم للتجارة �ش.م.م
يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قطار ال�سالم للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1063405ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سلطان بن حممد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حميط الكامل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سلطان بن حممد الها�شمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حميط الكامل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1155882
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حممد بن �سيف املقبايل و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن �سيف املقبايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سامل بن حممد بن
�سيف املقبايل و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،3311333ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظل م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلـن بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ظل م�سقط الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1327600ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن �أيوب البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن علي بن �أيوب البحري ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة ما�سة الباطنة احلديثة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1129169ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سعود بن �أحمد ال�شيذاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعود بن �أحمد ال�شيذاين ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة كري�س ــتال للتجم ــيل
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1182103ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن م�سعود بن �سويعد ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العقدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن م�سعود بن �سويعد ال�سيفي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة �شم�س العقدة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1188702ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأخ�ضر الزاهي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة الأخ�ضر الزاهي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤٠٩٥٨٦٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة العفية للخدمات ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة العفية للخدمات ال�شاملة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤٠٩٩٣٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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