
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون    العـــــــدد )١٤٥٣(

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

�ســــــادر فـــــي 2022/٨/2 بتعديـــل بعــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ١6٤/2022 

الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري.

اإعالنات ر�سميـــــــــــــــــــة

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

ا�ستدراك.

  االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 2٤ و2022/2٥.

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2022/26.

اإعالن عن طرح املناق�سات اأرقام 2٨ و2٩ و2022/٣0 و202١/2٥ "اإعادة طرح".
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اإعالنات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة غاية بنت �سمروخ بن علي العربي وولدها 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سهيل ال�ست�سارات خدمات الأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة العويد - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدانة املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنطالقة �سحار للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادي معيقل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار ال�سياحي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الأ�سيل لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج احلديثة خلدمات التاأمني �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�سطول املمتازة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سريري للمقاولت والري احلديث �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريري الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ساري لالأعمال احلديدية واخل�سبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راجدا الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكاتف العربية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد النه�سة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل نحيز ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
العلوي و�سريكه  الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد بن �سيف  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندباد لوى للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الفخامة الرائدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متام لتجديد الإطارات املحدودة �ض.م.ع.ع.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإمناء للم�ساريع املدنية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدث املا�سي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الفنون �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد اخل�سراء للتجارة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية ال�سويق للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرحلة الأولى �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجرة الأرز الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق لل�سناعات البال�ستيكية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الربيطاين للمعلمني للخدمات التعليمية 
و�سركاه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج الغيث للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع الرائدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون الق�سف للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرا�ض اخلليج العاملية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الفاو الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب لوى الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح العامرة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي �سمال ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور البنف�سج الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بحر العرب للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذوق امللكي املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زحل العاملية املمتاز للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم العامل احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم العامل املتكاملة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع النه�سة املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة العامرات املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني الظاهرة اجلديدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر البطحاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفاهيم واحللول احلديثة �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل م�سقط للتطوير �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي مياح للتجارة - تو�سية.

لال�ست�ســـارات  والـــغاز  للنــــفط  �ســـي  ام  ام  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
الهند�سية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات العامرات �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأثيل الذهبية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور امل�سنعة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي ورا�سد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�سليف التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور نزوى الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوايا لالإن�ساءات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة امللكية للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البلو�سي واحلميدي املتحدة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الي�سر العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنات اخل�سراء لالأملنيوم �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الإلهام للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عذب للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اخلو�ش للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هات�ش بارترن�سيب �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرتونيات بن كرم - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة جمال�ش املتحدة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوامل اخلري  �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الليل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج الذهبي ملواد البناء  �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق و�سناء للتجارة �ش.�ش.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوال لالأعمال �ش.�ش.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابي الغناء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهنائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
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رقم 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع املدام للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلف بن خمي�ض و�سليمان بن حممد النعماين 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احل�سيلة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن احلرا�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوراء لوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن بدر لإدارة الأعمال �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نقل الب�سائع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليدان الأخ�سر للم�ساريع املتميزة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيان املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد بن م�سبح الهنائي و�سريكه للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة لتاأجري املعدات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية وخدمات امل�ساريع �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ التاألق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقبايل واحلو�سني للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن الربج و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الريف املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حمزة الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء �سواحل ال�سرقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع قرطا�سية احلا�سب الآيل - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الو�سيل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادية احلمداين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمداين و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحيدة ال�سي�ساين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لل�سجاد واملفرو�سات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم م�سن للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل للم�ساريع املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة اخلد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوؤرة الإبداع �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للطابوق والتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة للحلول الكهربائية وال�ستثمار �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان اخلوير للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الظاهرة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستك�ساف للتجارة - ت�سامنية.
و�سريكه  الفار�سي  عبدالرحيم  بن  يو�سف  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سق الغربي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية الإعالمية املتقدمة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز دنيا للر�ساقة والتجميل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد لالأغذية والتموين �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الزجاج �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت للنوافذ والأبواب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بخاء الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل النجد ال�ساملة للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما الغبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكلمات العاملية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل عندام للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا امللتقى للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساملة الع�سرية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كانون للخدمات التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلبل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سيزاو للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطور العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم ال�سفدي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للفنادق �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد املحرتف لالأعمال - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سالم خلدمات التطوير �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�ض اللبان املا�سية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�سارق �سحم املتكاملة �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساحلي والزعابي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي بي جي لال�ست�سارات الهند�سية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريـــع خـــط املـــدن الوطنيـــة للتجــــارة 

واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو امليمن للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرايا للتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نود للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأعالم البي�ساء للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوطية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خيول اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربة للخدمات املالحية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالم للخدمات العامة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار امل�سرق لتكنولوجيا املكاتب �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية اللوج�ستية للطاقة �ض.م.م..
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر الباطنة للتجارة واملقاولت �ض.م.م. .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سيل املتقدم �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ال�سواعي وابنه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العاملية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة املتحدة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الركن العربي احلديثة للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأمري البحار الذهبية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي و�ضريكه 
للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضغي للتجارة واملقاوالت - تو�ضية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأمل علي و�ضريكها للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برق املغيب للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القد�ش للعطور �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ما وراء اخلليج �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ريا�ش ال�ضفرة للتجارة والنقل - تو�ضية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت - تو�ضية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية لل�ضركة العاملية للتنمية واالأعمال الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضنينة للم�ضاريع الذهبية - ت�ضامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواء االأ�ضرار املميزة للتجارة - تو�ضية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضجى للحلول الطبية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضجى املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اعمار املنطقة املتحدة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طريق االعمار الدولية للمقاوالت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اوركيديا لالأعمال اال�ضتثمارية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضهولة للتجارة العامة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة - تو�ضية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلازر العاملية �ض.م.ع.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان و�سعود اأبناء اأحمد بن �سالح ال�سبيبي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر اخلليج املتميزة لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغ�سام املتميزة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن علي بن م�سبح البادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوء الفجر - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سام�سي العاملية - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جلفار املميزة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارة الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكليل الرياحني - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي و�سركاه - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة للحا�سب الآيل �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر اجلزيرة العاملية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيوم اجلنوب ال�ساملة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الدار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حميد بن علي الري�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي الذهبية احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز لل�ساعات �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساع الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سياحة امل�ستدامة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد رجب للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوا�سط للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور العقدة للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي قطن ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سفة العا�سمة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري العاملية لالأدوية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي الهند�سية �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيجا للت�سويق والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سحراء لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل ال�سالم الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل املحيط الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطار ال�سالم للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط الكامل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممد بن �سيف املقبايل و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظل م�سقط الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض العقدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخ�سر الزاهي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العفية للخدمات ال�ساملة - ت�سامنية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقــم 2022/164

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 4 /1 / 1444هـ

املوافـــــق: 2 / 8 / 2022م                     

د. �سعـــود بن حمـــود بن اأحمـــد احلب�ســــي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري

املــادة ) 1 (

التنفـيذية لقانون  املادة )1( من الالئحة  الوارد فـي  املعتمدة"  املنافذ   " ي�ستبدل بتعريف 

احلجر البيطري امل�سار اإليها، التعريف الآتي:

املنافذ املعتمدة: املنافـــذ احلدوديـــة التــي يوجــد بها مكاتب للحجر البيطري، وي�سدر 
بتحديدها قرار من الوزير.

املــادة ) 2 (

ت�ستبدل بن�سو�ض البنود اأرقام )البند 2من ثانيا من املادة 15(، و)البنــد 4 مــن املــادة 17( 

من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار اإليها، الن�سو�ض الآتية:

البند )2( من ثانيا من املادة )15(

اأن يتم حت�سينهم بوا�سطة لقاح تتوفر فـيه املعايري املحددة فـي الد�ستور الدويل حليوانات 

الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية لل�سحة احليوانية مبا ل يقل عن )3( ثالثة اأ�سهر، 

ول يزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا قبل ال�سحن، واأل تقل نتيجة الفح�ض عن )0.5( 

وحدة دولية/مل.

البند )4( من املادة )17( 

اأن تكون قد مت حت�سريها وجتهيزها وتعبئتها فـي م�سانع تتوفر فـيها متطلبات نظام 

و�سالمة  اجلودة  اإدارة  ونظام   ،)HACCP( املخاطر  لتحليل  احلرجة  التحكم  نقاط 

الأغذية )ISO 22000( وحتت اإ�سراف ال�سلطات ال�سحية البيطرية فـي بلد الت�سدير.

املــادة ) 3 (

اإليها بنود جديدة باأرقام  ت�ساف اإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار 

البـــند )4( مـــن ثامنـــا مـــن املـــادة )15(، والبــــند )5( مـــن رابعــا من املادة )16(، البند )8( 

من املادة )17(، وذلك على النحو الآتي: 
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البند )4( من ثامنا من املادة )15(

.)Catch Certificate( 4 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )5( من رابعا من املادة )16(

.)Catch Certificate( 5 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )8( من املادة )17(

8 - ا�ستيفاء ال�سروط والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي البند احلادي ع�سر من املادة )15( 

اخلا�سة بامل�ستح�سرات الطبية البيطرية من هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

يلغى البند )4( من اأول من املادة )16( من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري 

امل�سار اإليها.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٣(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥3٨0٨
فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�س 
الأك�ساك  فـي  بالتجزئة  والأحذية  وامللبو�سات  املن�سوجات  بيع  والبخور،  الزينة  و�سابون 
البيع  وال�سيــــل،  الن�سائيـــة  للعبايـــات  املتخ�س�ســـة  املتاجـــر  فـي  بالتجزئة  البيع  والأ�سواق، 
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سةللحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر، البيع بالتجزئة 
فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي ال�سطناعية، البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج �سحم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :311 ر.ب: 123، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143944
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، كرمية الزبدة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، 
�سمك  �سرائح  �سوربات، خيار خملل، خ�سروات جمففة، جبنة، حليب،  زيت لفت للطعام، 

طرية فـيليه، فواكه مطبوخة، حلوم، �سمك غري حي، زيت �سم�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإحتاد للتجارة احلرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥473٥

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقـــل )النقـــل البـــري بال�ساحنــات للب�سائع واملعدات ) جمدول وغري جمدول ((، النقل 

اللوجي�ستي، النقل بال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للبناء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٥/٨/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4743

فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم املربدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اآفاق العاملية للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 9/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4749
فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�سال الر�سائل، خدمات برقية،  الت�سالت عرب التلغراف، خدمات التلفونات، الت�سالت 
نقل  احلا�سوبية،  الطرفــــيات  عبـــر  الت�ســـالت  اخللوي،  بالتلفون  الت�سالت  التلفونية، 
الر�سائــل وال�سور عرب احلا�سوب، خدمات لوحات الن�سرات الإلكرتونية خدمات ات�سالت، 

الجتماعات عن بعد، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية املالية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 9/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4970
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرثاء الأبي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4977

فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيالت للمالب�س، جالبيات مالب�س، عباءات ن�سائية، ف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4979

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.GPS اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للم�سارات والأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥49٨٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدف العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥٥129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاط احلرة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 19/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154716

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براعم الهاليل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/8
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ا�ستــدراك

مـــادي عنــــد  وقــــع خطـــاأ  قـــد  �أنـــــه  �إلى  �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار  تنـــوه وز�رة 
ن�ســـر �إعـــــالن بـــدء �أعمـــال �لت�سفيـــــة ل�سركــــة �لعزم �ل�سامخ للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية، 
�ملن�ســـــور فـــي �جلريـــــدة �لر�سميـــة �لعـــــدد )1450(، �ل�سادر بتاريــخ 18 ذو �حلجـــة 1443هـ، 

�ملو�فق 1٧ يوليو ٢0٢٢م، �إذ ورد كاالآتي:
في�سل بن �سعيد بن حممد العامري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن في�سل بن �سعيد بن حممد �لعامري ب�سفـتــه �مل�سفي ل�سركـة �لعزم �ل�سامخ للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�سية، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٧1٧05٧، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

وال�سحيــــــح هـــــــو:

في�سل بن �سعيد بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن في�سل بن �سعيد بن حممد �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لعزم �ل�سامخ للتجارة 
�أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1٧1٧05٧، وللم�سفي  و�ملقاوالت - تو�سية، و�مل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٧٩٩٢١٧

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صتني �ملذكورتني �أدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة 
امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2022/24

توريد �أجهزة حا�صب 
�آيل للمد�ر�س  
�لتابعة لوز�رة 

�لرتبية و�لتعليم 
و�لأمانة �لعامة 
ملجل�س �ملناق�صات

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
توريد �أجهزة �لت�صالت 

وتقنية �ملعلومات وملحقاتها 
و�مل�صجلة لدى �لأمانة 
�لعامة ملجل�س �ملناق�صات

)=/١٥0 ر.ع(
مائـــة 

وخم�صون 
ريال عمانيا

2022/٨/٣0م2022/٨/٩م

2022/2٥

ت�صميم وتنفيذ 
�لأجز�ء �ملتبقية 

من طريق �لباطنة 
�ل�صاحلي

 )�ملرحلة �لأولى( 
مبحافظتي جنوب 

و�صمال �لباطنة

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
مقاولت �لطرق �لرئي�صية 

و�ل�صو�رع و�صق �لطرق 
�لرت�بية و�لت�صوية  �مل�صجلة 
لدى �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/١٥00 ر.ع(
�ألــــــــــــف 

وخم�صمائة 
ريال عماين

2022/١0/١٧م2022/٨/١١م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـاله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي من 
�أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني 
�لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )٩0( يوما للمناق�صة رقم )2022/24(، و)١20(يوما 
للمناق�صة رقم )2022/2٥( من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت 
�ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم تقدمي �ل�صمان �مل�صرفـي فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة 

�إ�صناد(.
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يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  �صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�إعـــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

رقم 
��صم �ملناق�صة�ملناق�صة

�ل�صركات 
�لتي يحـق

لهـا �ال�صرت�ك

قيمة 
�مل�صتند

�آخر موعد 
لتوزيع 

�مل�صتند�ت

موعد 
تقدمي 

�لعطاء�ت

2022/26

�خلدمات �ل�صت�صارية 
للإ�صر�ف على تنفيذ 

طريق �إ�صفلتي ذو 
م�صار و�حد بني 

خ�صب ودبا و�لطريق 
�لر�بط �إلى ليما فـي 

حمافظة م�صندم

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
��صت�صار�ت هند�صة �ملدن 
و�لتخطيط �لعمر�ين 
و�حل�صري و��صت�صار�ت 

�لهند�صة �ملدنية وخدمات 
م�صح �لكميات و��صت�صار�ت 

�إد�رة �مل�صاريع و�مل�صجلة 
لدى �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �لأولى

)=/١٥0 ر.ع(
مائـــة 

وخم�صون 
ريال عمانيا

2022/٨/2٥م2022/٨/١١م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
م�صرفـــي  �صمــان  �صــورة  فـــي  موؤقتــا  تاأميــنا  عطاء�تهــا  مــع  ترفــق  �أن  �ل�صركــات  جميــع  علــى 
من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة 
�لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )١20( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل 
عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم تقدمي �ل�صمان �مل�صرفـي 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.
قبـل  �أعله  �ملذكور  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  �لعطــاء�ت  تقدمي  يجــب 
�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 
�صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر ن�صبة 

تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 
�الأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات
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�إعـــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صات �ملذكورة �أدناه:

رقم 
��صم �ملناق�صة�ملناق�صة

�ل�صركات 
�لتي يحـق

لهـا �ال�صرت�ك

قيمة 
�مل�صتند

�آخر موعد 
لتوزيع 

�مل�صتند�ت

موعد 
تقدمي 

�لعطاء�ت

2022/28

�إن�صاء �زدو�جية �صارع 
�ل�صلطان تيمور 

فـي مدينــة �صاللــة 
مبحافظـــة ظفـــار

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

�مل�صجلـــــة لـــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجل�س �ملناق�صات 

بالدرجة �ملمتازة

)=/500 ر.ع(
خم�صمائـــة 
ريـال عمانــي

2022/9/12م2022/8/18م

2022/29

�إن�صــاء �زدو�جيــــة 
�صــارع �لفـــاروق فـي 

مدينــة �صاللــة 
مبحافظـــة ظفـــار

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

�مل�صجلـــــة لـــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجل�س �ملناق�صات 

بالدرجة �ملمتازة

)=/400 ر.ع(
�أربعمائــــــة 
ريـال عمانــي

2022/9/12م2022/8/18م

2022/30

�إن�صاء نفق تقاطع �أتني 
مع �صارع 18 نوفمرب 
فـي مدينة �صاللة 

مبحافظة ظفار

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صـة فـي 
مقاولت �لطرق �لرئي�صية 
و�ل�صو�رع �مل�صجلـــــة لـــدى 
�لأمانــة �لعــــامة ملجل�س 

�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/750 ر.ع(
�صبعمائة 
وخم�صون 

ريـال عمانيـا
2022/9/12م2022/8/18م

2021/25

"�إعادة طرح"

�صيانة �لطــرق 
�ل�صفلتيــة مبحافظـة 

�صمال �لباطنة ملدة 
خمــ�س �صنـو�ت

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 

�لرئي�صية و�ل�صو�رع و�صـــق 
�لطــرق �لرت�بيـــة و�لت�صوية 

�مل�صجلـــــة لــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجلـ�س �ملناق�صات 

بالدرجــة �لأولى

)=/450 ر.ع(
�أربعمائة 
وخم�صون 

ريال عمانيـا
2022/9/12م2022/8/18م
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ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 

باجلدول  املذكور  التاريخ  الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.

علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �ســورة �سمــان م�سرفـي من 

اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني 

العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )9٠( يوما للمناق�سات اأرقام )٢8 و٢9 و3٠/٢٠٢٢(، 

و)1٢٠( يوما للمناق�سة رقم )٢٠٢٢/٢٥( من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي 

املوقع  امل�سرفـي فـي  ال�سمان  اأن يتم تقدمي  فـيه، على  املطلوب لن ينظر  املوؤقت  التاأمني 

الإلكرتوين )خدمة اإ�سناد(.

يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبـل 

ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات 

ن�سبة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سقر بن خلفان بن ال�سبع الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة غاية بنت �سمروخ بن علي العربي وولدها للتجارة - تو�سية

يعلن �شقر بن خلفان بن �ل�شبع �لري�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غاية بنت �شمروخ بن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  وولدها  �لعربي  علي 
3179249, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلى �جلميع 

مر�جعة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: 338 ر.ب: 321
هاتف رقم: 99043067 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سلطان املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سهيل اال�ست�سارات خدمات االأعمال �ص.م.م

يعلن �شامل بن علي بن �شلطان �ملعني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ت�شهيل �ل�شت�شار�ت خدمات 
لتفاق  وفقا   ,1182924 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لأعمال 
�أمام  �ل�شركاء �ملوؤرخ 2٠22/3/13م, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة 
�لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99383446 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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عائ�سة بنت مراد بن دروي�ص البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة العويد - تو�سية

تعلن عائ�شة بنت مر�د بن دروي�ش �لبلو�شية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعلة �لعويد - تو�شية, 
و�مل�شجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1242354, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
2٠22/6/15م, وللم�شفية وحـدها حـــق متثيـــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلى 
�جلميع مر�جعة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 92285288 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــية

منى بنت حممد بن �سعيد املعمرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدانة املميزة للتجارة �ص.م.م

تعلن منى بنت حممد بن �شعيد �ملعمرية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �لد�نة �ملميزة للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�شجلــة لـــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1199769, وللم�شفية وحـدها 
فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعة  �جلميع  وعلى  �لغـيــــر,  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  متثيـــــل  حـــق 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 98082104 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــية
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�سلطان بن عبداللـه بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنطالقة �سحار للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شلطان بن عبد�للـه بن علي �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إنطالقة �شحار للتجارة 
وللم�شفي   ,1٠47752 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت 
�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  وحـده حـــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95702002 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن علي املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادي معيقل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبو�دي معيقل للتجارة  �أحمد بن �شعيد بن علي �ملالكي  يعلن 
و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 127٠132, وللم�شفي 
�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  وحـده حـــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 40 ر.ب: 400

هاتف رقم: 96666273 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعّيد بن �سعيد بن  علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار ال�سياحي للتجارة �ص.م.م

يعلن �شعّيد بن �شعيد بن  علي �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �آثار �ل�شياحي للتجارة 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1776٠61 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 
�لغـيــــر,  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/6/26م,  �ملوؤرخ 
علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعة  �جلميع  وعلى 

�لعنو�ن �لآتـي:
 اخلوير ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1097 ر.ب: 611
هاتف رقم: 96966156 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

يون�ص بن �سلّيم بن نا�سر املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد االأ�سيل لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية

يعلن يون�ش بن �شلّيم بن نا�شر �ملنجي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملجد �لأ�شيل لالإن�شاء�ت 
و�لتعمري - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1151685, وللم�شفي 
�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  وحـده حـــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 92904945 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج احلديثة خلدمات التاأمني �ص.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 
�أمانة �ل�شجل �لـتجاري  �شركة �خلليج �حلديثة خلدمــات �لتاأمني �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 
بالرقـم 1182899, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلى 
�جلميع مر�جعة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 556 ر.ب: 121
هاتف رقم: 22368462 - 97466002

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأ�سطول املمتازة للتجارة �ص.م.م

�لأ�شطول  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع  �لرو�حي  يعلن حارث بن �شامل بن �شليمان 
�ملمتازة للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1194224, وللم�شفي 
�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  وحـده حـــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 39 ر.ب: 112

هاتف رقم: 97838007 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

-35-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

حمد بن �سعيد بن من�سور ال�سريري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سريري للمقاوالت والري احلديث �ص.م.م

يعلن حمد بن �شعيد بن من�شور �ل�شريري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �ل�شريري للمقاولت 
و�لري �حلديث �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 154173٠, وللم�شفي 
�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميع مر�جعة  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  وحـده حـــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 753 ر.ب: 320

هاتف رقم: 99473336 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريري الوطنية - ت�سامنية

يعلن حمد بن �شعيد بن من�شور �ل�شريري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شريري �لوطنية - ت�شامنية, 
بالرقـم 1٠162٠3, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى 
�لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعة  �جلميع  وعلى  �لغـيــــر,  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 753 ر.ب: 320

هاتف رقم: 99473336 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأن�شاري لالأعمال احلديدية واخل�شبية �ش.م.م

يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الأن�صاري للأعمال 
 ،1024643 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واخل�صبية  احلديدية 
فـي  ال�صركة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  2022/2/20م،  املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق  وفقا 
تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�صفـــي  الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة  اأمام  الت�صفـيـــة 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 1832 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 99361875 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راجدا الدولية �ش.م.م

يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة راجدا الدولية �ش.م.م، 
وامل�صجلــة لــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1190056، وفقــا لتفـــاق ال�صركـــاء املـــوؤرخ 
وعلى  الغـيــــر،  اأمام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  2022/6/28م، 
اجلميع مراجعة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب: 1832 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 99361875 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ش.م.م
يعلن مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الت�سنيم للمرطبات 
وفقا   ،١٣٠٥٣٨٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الغذائية  واملواد 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٩/١٠/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٦٤٤٠٥٥٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عدنان بن حممد بن خمي�ش الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكاتف العربية �ش.م.م
العربية  التكاتف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهوتي  خمي�ش  بن  حممد  بن  عدنان  يعلن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٣١٥٢١٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩١٧١٣٠٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عقيل بن علوي بن عقيل اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد النه�سة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عقيل بن علوي بن عقيل اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سد النه�سة ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٨٦٣،  وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٥٠٦١١١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة تالل نحيز ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عقيل بن علوي بن عقيل اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل نحيز ال�ساملة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٨٤٥٩،  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٥٠٦١١١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن �سعيد بن �سيف العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سامل بن علي البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل بن �سعيد بن �سيف 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  للتجارة  و�سريكه  العلوي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٤١٤٠٩
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٢ ر.ب: ٣٢١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندباد لوى للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  لوى  �سندباد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  علي  بن  �سامل  بن  اأحمد  يعلن 
واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٠٠٠، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١١٣ ر.ب: ٨٤٢
هاتف رقم: ٩٦٦٤٤٤١٨

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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هالل بن عبداللـه بن اأحمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الفخامة الرائدة �ش.م.م
اأر�ش الفخامة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأحمد البو�سعيدي  يعلن هالل بن عبداللـه بن 
التفاق  وفقا   ،١٣٠٦٢٨٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الرائدة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨٠١٦٩٩٩
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

علي بن مال اللـه بن علي اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متام لتجديد االإطارات املحدودة �ش.م.ع.ع
يعلن علي بن مال اللـه بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة متام لتجديد االإطارات 
املحدودة �ش.م.ع.ع، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٧٩٦٥، وفقا التافق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٢٦٦٣ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٢٢٩٩٧٤

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حممد الق�سابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمناء للم�ساريع املدنية - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد الق�سابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإمناء للم�ساريع 
املدنية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٠٤٣٩، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ١٠٠٦ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٩٣٨٨٨٩٣

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن حمد الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة احلدث املا�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن حمد الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلدث املا�سي للتجارة 
وللم�سفي   ،١٢٩٩٢٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٩٥ ر.ب: ٥١١

هاتف رقم: ٩١٠٠١٤١٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الفنون �ش.م.م
الفنون  نهر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  اخل�سيبي  �سامل  مكتب  يعلن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٧٥٦٣٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد اخل�سراء للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املوارد اخل�سراء  يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين 
للتجارة �ش.م.م،  وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٨٦٧٠،  وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٣٤ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٦٣٠٠٣٠٠

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب الرقابة العاملية احلديثة ملراجعة وتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية ال�سويق للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة  يعلن مكتب الرقابة العاملية احلديثة ملراجعة وتدقيق احل�سابات 
�سركة بادية ال�سويق للتجارة - ت�سامنية،  وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٣١٩٤٩٩٠،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٢١٤ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٩٣٨١١٥٤
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سامي بن حممد بن علي اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامي بن حممد بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفريوز املتكاملة �ش.م.م،  
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٠٨٧٠٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٧/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٦٣ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٢٢٤٧١٠١

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حممد بن نا�سر بن �سليمان اللمكي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرحلة االأولى �ش.�ش.و
يعلن حممد بن نا�سر بن �سليمان اللمكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املرحلة االأولى �ش.�ش.و،  
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٦٨٦٠،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١١١ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩١٦٦٠١٤

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجرة االأرز الوطنية �ش.م.م
االأرز  �سجرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سيابي  �سليمان  بن  حممد  بن  �سليمان  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١١٢٠٢٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الوطنية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١٠ ر.ب: ١٢٠

هاتف رقم: ٩٤٠٠٠٨٥٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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ماجد بن را�سد بن �سامل املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق لل�سناعات البال�ستيكية �ش.م.م
لل�سناعات  امل�سرق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  �سامل  بن  را�سد  بن  ماجد  يعلن 
البال�ستيكية �ش.م.م،  وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٥١٠٥٣٦٦، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٣٧ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٩٣٤٧٤٥٢

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
مكتب علي الدح و�سركاه

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املركز الربيطاين للمعلمني للخدمات التعليمية و�سركاه �ش.م.م
للمعلمني  الربيطاين  املركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  و�سركاه  الدح  علي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  و�سركاه  التعليمية  للخدمات 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٥/٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٦١٦٠٧٢
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٥٧ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٢٤٧٩١١١٥ فاك�ش رقم: ٢٤٧٩٥٥٥١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مل�سات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مل�سات اخلليج الوطنية 
  ،١٠٩٤٧١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٤٦٤٦٦٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج الغيث للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رتاج الغيث للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٦٨٤٤،  وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٤٦٤٦٦٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

اأحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سعيد بن علي البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رواد امل�ستقبل للم�ساريع 
املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٦٠٤١،  وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٧٨٩ ر.ب: ٤١١

هاتف رقم: ٩٩٣٢٢٢٣٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

علي بن �سيف بن �سامل الفجري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع الرائدة - تو�سية

يعلن علي بن �سيف بن �سامل الفجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع 
وللم�سفي   ،١٣٣١٥٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - الرائدة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٠٣٠٤٥٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون الق�سف للتجارة - ت�سامنية
الق�سف  يقــوم بت�سفـيــة �سركة غ�سون  اأنـه  ال�سعيدي  اأحمد بن حممد بن عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٤٦٣٣، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١١٩ ر.ب: ٣٢٦
هاتف رقم: ٩٤٤٤٠٠١٠

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرا�ش اخلليج العاملية �ش.�ش.و

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
غرا�ش اخلليج العاملية �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٨٧١٢، 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�سكة رقم: ٣٧٤٥ - جممع رقم: ٢٣٧ - الطابق الثاين - �سقة رقم: ٢٢
�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٢٤٥٩٥٩١٣ - ٩٦٥٤١٠٠٤ فاك�ش رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-49-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الفاو الذهبية �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة رمال الفاو الذهبية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٥٠٤١، 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�سكة رقم: ٣٧٤٥ - جممع رقم: ٢٣٧ - الطابق الثاين - �سقة رقم: ٢٢
�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٢٤٥٩٥٩١٣ - ٩٦٥٤١٠٠٤ فاك�ش رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن حممد ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب لوى الوطنية للتجارة - تو�سية
يعلن �سامل بن خلفان بن حممد ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ه�ساب لوى الوطنية 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٠٤٣٠، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٩٨١٠٠٨٦ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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هالل بن حمد بن �سليم العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح العامرة �ش.م.م
يعلن هالل بن حمد بن �سليم العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مطرح العامرة �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٥٢٧٥، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٧٤٦ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٩٣٣٧٤٤٢٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

هنية بنت �سامل املالكية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي �سمال ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية
تعلن هنية بنت �سامل املالكية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة رمي �سمال ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٠٣٦٥، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٨م، 
وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم:٩٨٤٤٤٤٠٢

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور البنف�صج الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
زهور �لبنف�شج �لدولية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٤٧١٧، 
وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٢٤٥٩٥٩١٣ - ٩٦٥٤١٠٠٤ فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال بحر العرب للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 
�شركة جبال بحر �لعرب للتجارة و�خلدمات �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 
بالرقـم ١٢٢٦١٥١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٣٣ ر.ب:٢٣٠ 

 هاتف رقم:٩٩٤٧٧٢٤٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الذوق امللكي املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب �ملهاد لال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لذوق �مللكي �ملتحدة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٦٨٨٢٧، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٧/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٨٠٠ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ -٩٥٦١١٨٥٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب ويت املتحدة لتدقيق احل�صابات - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زحل العاملية املمتاز للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مكتب ويت �ملتحدة لتدقيق �حل�شابات - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
زحل �لعاملية �ملمتاز للتجارة �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١١٣٢٧، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٣٩٣ ر.ب:١١٣ 
 هاتف رقم:٩٩٥٦١٨٩١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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�صامل بن اأحمد بن عبدالعزيز الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم العامل احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شامل بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شيم �لعامل 
�حلديثة للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٩٤٠٥، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع 
مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٧٧٤٥٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم العامل املتكاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شامل بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شيم �لعامل 
�ملتكاملة للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٩٨٦٣، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع 
مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٧٧٤٥٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع النه�صة املتحدة �ش.م.م

يعلن �شامل بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�ئع �لنه�شة 
�ملتحدة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٥١٨، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٧٧٤٥٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة العامرات املتحدة �ش.م.م

يعلن �شامل بن �أحمد بن عبد�لعزيز �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة درة �لعامر�ت 
�ملتحدة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٣٦٠، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٧٧٤٥٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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عامر بن اأحمد بن علي بيت �صعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة التنني ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن عامر بن �أحمد بن علي بيت �شعيد �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لتنني �ل�شاملة للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢٢٣٣٠١٠، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٨١١٣٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

حمد بن �صيف بن �صليمان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عني الظاهرة اجلديدة - ت�صامنية
يعلن حمد بن �شيف بن �شليمان �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عني �لظاهرة �جلديدة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٦٤٢، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٧/٤م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٢٥٠ ر.ب:٥١٦
هاتف رقم:٩٦٣٠٢٥٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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علي بن �صعيد بن را�صد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظر البطحاء للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن �شعيد بن ر��شد �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مناظر �لبطحاء للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٦٧٣٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة �صمال ال�صرقية
هاتف رقم:٩٨٤٤٤٤٠٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

جناب ال�صيد بدر بن حمود اآل �صعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املفاهيم واحللول احلديثة �ش.�ش.و

و�حللول  �ملفاهيم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �شعيد  �آل  حمود  بن  بدر  �ل�شيد  جناب  يعلن 
�حلديثة �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٦١٧٦، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٥٦٤٨٦٠٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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د.طارق بن هالل بن عبداللـه البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل م�صقط للتطوير �ش.م.م

يعلن د.طارق بن هالل بن عبد�للـه �لبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل م�شقط 
للتطوير �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٢٨٨٠، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�صاطئ القرم - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٢٤٦٩٧٧٠٧ -٢٤٦٠٤٦٦٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

�صلطان بن خمي�ش بن حلي�ش الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي مياح للتجارة - تو�صية

 - يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�دي مياح للتجارة  �أنـه  �لها�شمي  يعلن �شلطان بن خمي�ش بن حلي�ش 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٣٦٠٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٢٢٧٣٢١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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نا�صر بن عبداللـه بن حمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة ام ام �صي للنفط والغاز لال�صت�صارات الهند�صية �ش.م.م

يعلن نا�شر بن عبد�للـه بن حمد �لكندي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �م �م �شي للنفط و�لغاز 
لال�شت�شار�ت �لهند�شية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٥٨٣٠، 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �ش.ب:٧٢٩ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٣٣٢٠٦٧٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

عبدالواحد بن اإ�صماعيل بن �صامل ال�صرياوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طيبات العامرات �ش.م.م

يعلن عبد�لو�حد بن �إ�شماعيل بن �شامل �ل�شري�وي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طيبات �لعامر�ت 
حــــــق  بالرقـم ١١٢١٢٣٦، وللم�شفي وحـده  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩١١٧٧٠٦٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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عبدالعزيز اللـه كرم تقوى فر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأثيل الذهبية �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز �للـه كرم تقوى فر �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأثيل �لذهبية �ش.م.م، و�مل�شجلة 
لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٧٦٣٥، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٥٩٦١٩٦٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

�صهاب بن اأحمد بن حممد املر�صوف ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صخور امل�صنعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شهاب بن �أحمد بن حممد �ملر�شوف �ل�شعدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شخور �مل�شنعة 
للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١١٤١٢، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٦٠٨٨٨٨٩
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

علي بن را�صد بن ناجم املقحو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي ورا�صد للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن ر��شد بن ناجم �ملقحو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي ور��شد للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٠١٦١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٥٤٣١٨٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن �صيخان بن �صامل العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي ال�صليف التجارية - تو�صية

 - �لتجارية  �ل�شليف  �شركة و�دي  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعزري  �شامل  �أحمد بن �شيخان بن  يعلن 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٧٠٤٩٨١١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٧٢٤٠٩٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن �صالح االإ�صماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صاور نزوى الذهبية - ت�صامنية
يعلن �شعيد بن حممد بن �شالح �الإ�شماعيلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شاور نزوى �لذهبية - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٥٠٩١٤٤٦، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٧/١٩م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

 �ش.ب:٥٣٠ ر.ب:٦١١
هاتف رقم:٩٩٠٧٢٧٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

من�صور بن حمود بن نا�صر البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النوايا لالإن�صاءات �ش.م.م
يعلن من�شور بن حمود بن نا�شر �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنو�يا لالإن�شاء�ت �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢١٢٩٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٩٣٤٩٥٥٧
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن علي املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اللم�صة امللكية للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن نا�شر بن علي �ملعويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �للم�شة �مللكية للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٧٨٣٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  �مل�شفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �ش.ب:٧١ ر.ب:٨٨١

هاتف رقم:٩٩٨٣٨٨٠٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن م�صلم بن ح�صن العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوارد احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن م�شلم بن ح�شن �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملو�رد �حلديثة للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١١٨٢٦٢، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٨٤٧٧٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البلو�سي واحلميدي املتحدة �ش.م.م
البلو�شي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلميدي  حممد  بن  خلف  بن  يا�شر  يعلن 
 ،١٠٣٦٩٥٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتحدة  واحلميدي 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١٢٠٦٠٤٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الي�سر العاملية �ش.م.م

يعلن يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الي�شر العاملية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٢٩٤٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٦/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١٢٠٦٠٤٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنات اخل�سراء لالأملنيوم �ش.م.م

اخل�شراء  اجلنات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلميدي  حممد  بن  خلف  بن  يا�شر  يعلن 
وفقا التفاق  بالرقـم ١١٨٨١٣٦،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لالأملنيوم 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١٢٠٦٠٤٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن �سيخان بن �سامل العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإلهام للتجارة �ش.م.م

للتجارة  االإلهام  دار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العزري  �شامل  بن  �شيخان  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٧٠١٤٣٤١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩٧٢٤٠٩٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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�سعيد بن ربيع بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عذب للتجارة - تو�سية

يعلن �صعيد بن ربيع بن حممد �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عذب للتجارة - تو�صية, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٠٧٦٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: ٣٩٩ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩١٧٩١٨٦٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي

هيثم بن خالد بن خ�سيب ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اخلو�ص للتجارة �ص.م.م

يعلن هيثــــم بن خالــــد بن خ�صيـــب �ل�صيابـــي �أنـه يقــــوم بت�صفـيــة �صركة رياحني �خلو�ض 
لتفاق  وفقا   ,١٢٧٩٠٨٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للتجارة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٨٨٠٨4

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�سفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هات�ش بارترن�سيب �ش.م.م
هات�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - و�لغز�يل  ماك  كرو  مكتب  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١١٥١٣٠١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  بارترن�شيب 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م،  �ل�شركاء 
باأعمــال �ل�شركـــة  �لتــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة �الأمــور  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٩٧١ ر.ب:١٣١ 
 هاتف رقم:٢٤٠٣٦٣٠٠  فاك�ش رقم:٢٤٥٨٧٥٨٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد كرم الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرتونيات بن كرم - تو�سية
يعلن يو�شف بن عبد�لرحيم بن حممد كرم �لفار�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لكرتونيات بن 
كرم - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٥٦٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي كافــــــة  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  متثيـــــل 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب:١٧ ر.ب:٥١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٠٩٢٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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يحيى بن اأحمد بن عبداللـه الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة جمال�ش املتحدة �ش.م.م

يعلن يحيى بن �أحمد بن عبد�للـه �لهوتي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة جمال�ش �ملتحدة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٧٩٥٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٤١٥ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٢٠٥٢١٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن حمد بن حميد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوامل اخلري  �ش.م.م

يعلن نا�شر بن حمد بن حميد �لتوبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عو�مل �خلري �ش.م.م، و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٧/١٨م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٦٠٣٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٧٦٦٧٧٧٩
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن املر بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الليل للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �ملر بن حممد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أنو�ر �لليل للتجارة - ت�شامنية، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٢٠٢٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٨٩  ر.ب:٣١٥
 هاتف رقم:٩٦٦٤٢٢٢٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

عمر �سهيل قا�سم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج الذهبي ملواد البناء  �ش.م.م

يعلن عمر �شهيل قا�شم �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لتاج �لذهبي ملو�د �لبناء �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 
�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٧٣٨٩، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �ش.ب:٢٧٩  ر.ب:١١٦
هاتف رقم:٩٢٣٨٥٢٣٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد اكمال خان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق و�سناء للتجارة �ش.�ش.و

يعلن حممد �كمال خان �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طارق و�شناء للتجارة �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى 
�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٣٣٤، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٥م، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٨٥  ر.ب:١١٦
 هاتف رقم:٩٩٤٦٤٤٣٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

ح�سني بن علي بن عبداللـه البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوال لالأعمال �ش.�ش.و

�أو�ل لالأعمال �ش.�ش.و،  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن ح�شني بن علي بن عبد�للـه �لبحر�ين 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٥١٤٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٣٩٣  ر.ب:١١١
 هاتف رقم:٩٩٤٢٦٨٦٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سلطان بن ح�سني بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابي الغناء �ش.م.م

يعلن �شلطان بن ح�شني بن علي �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لرو�بي �لغناء �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٧١٢٠٩٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٠٦٦٧٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن علي بن ب�سري الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهنائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن يو�شف بن علي بن ب�شري �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لهنائي و�شريكه للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٧٠٦٣٥٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٥٣  ر.ب:٥١١
 هاتف رقم:٩٩٢٠٨٩٥٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سويد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع املدام للتجارة - تو�سية
يعلن عبد�للـه بن حممد بن �شويد �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع �ملد�م للتجارة - تو�شية، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٠٠١١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٨١١١٧٦٣
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

خلف بن خمي�ش بن �سليمان النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة خلف بن خمي�ش و�سليمان بن حممد النعماين للتجارة - ت�سامنية

يعلن خلف بن خمي�ش بن �شليمان �لنعماين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خلف بن خمي�ش و�شليمان بن 
حممد �لنعماين للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٥٠٣٢٥١٢، وفقا 
التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/٢/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر، 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٦٩  ر.ب:٦١١
 هاتف رقم:٩٩٢٢١٢١٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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غايل بن اأحمد بن �سامل عمو�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احل�سيلة للتجارة - ت�سامنية

يعلن غايل بن �أحمد بن �شامل عمو�ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة د�ر �حل�شيلة للتجارة - ت�شامنية، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٧٧٨، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢١م، 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٨٨٠٧٠٨
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

هالل بن خلفان بن �سيف احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ابن احلرا�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن هالل بن خلفان بن �شيف �حلر��شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �بن �حلر��شي و�شريكه 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٤٣٦١٤٧، 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٣٣٠٣٦٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مرمي بنت حميد بن حممد املعمرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوراء لوى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلن مرمي بنت حميد بن حممد �ملعمرية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة حور�ء لوى للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢١٧٤٠، وفقا 
فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفية وحـدها  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢١م،  �ل�شركاء  التفاق 
�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٠  ر.ب:٣٢٥
هاتف رقم:٩٨٩٨١٥٧٧

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــية

وردة بنت �سيف املنجية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن بدر الإدارة االأعمال �ش.م.م

تعلن وردة بنت �شيف �ملنجية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة بن بدر الإد�رة �الأعمال �ش.م.م، و�مل�شجلة 
لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٧٠٧١٨، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  �جلميــع مر�جعــــة  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٤٠٦١١١٠

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــية
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نقل الب�سائع �ش.م.م

نقل  خدمات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - للتدقيق  �شاه  مكتب  يعلن 
�لب�شائع �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٢٣١٠٤، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�لعنو�ن  علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
�ش.ب:٢٥٠٨  ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٢٤٧٠٧٦٥٤ -٢٤٧٨٦١٥١  فاك�ش رقم:٢٤٧٨٦٧٥١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليدان االأخ�سر للم�ساريع املتميزة �ش.م.م

يعلن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �مليد�ن �الأخ�شر 
للم�شاريع �ملتميزة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٩٢٢٠، وفقا التفاق 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٥/١م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 
�ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٢٥٠٨  ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٢٤٧٠٧٦٥٤ -٢٤٧٨٦١٥١  فاك�ش رقم:٢٤٧٨٦٧٥١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيان املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب �مللكي لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لزيان �ملتحدة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٤٠٨، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٤/١٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٠٩٨  ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٥٦٨٧٧٧٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سالح بن اإبراهيم بن �سالح العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة وليد بن م�سبح الهنائي و�سريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن �شالح بن �إبر�هيم بن �شالح �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وليد بن م�شبح �لهنائي 
و�شريكه للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٤١٧٦، وفقا التفاق 
�أمــام  �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٠٢٠٧٤١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة لتاأجري املعدات �ش.م.م

يعلن هالل بن عبد�للـه بن �شعيد �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �ملتحدة لتاأجري �ملعد�ت 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٣٨٣٣٦، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
٢٠١٨/٧/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٣٣٤٤٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية وخدمات امل�ساريع �ش.م.م

يعلن هالل بن عبد�للـه بن �شعيد �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لوطنية وخدمات �مل�شاريع 
�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٤٣٠٠، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ  �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٧/١٦م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٣٣٤٤٤٠
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٣(

عادل بن علي بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ التاألق للتجارة �ش.م.م
يعلن عادل بن علي بن عبيد �ملخمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ �لتاألق للتجارة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٨٨١٤، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٩م، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٢  ر.ب:٣٢٥ 
 هاتف رقم:٩٩٦٩٠٠٠٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن خويطر بن نا�سر املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقبايل واحلو�سني للتجارة - ت�سامنية
يعلن نا�شر بن خويطر بن نا�شر �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملقبايل و�حلو�شني 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٧٤٥٨١، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٣٦٠٤٤٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٣(

مازن بن نا�سر بن �سعيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية

يعلن مازن بن نا�شر بن �شعيد �ل�شكيلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شطورة �لر�شتاق  
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٨٧٨٩، وللم�شفي 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٣٥٣١٨٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سيف بن حممد بن �سيف ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ابن الربج و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �لربج و�شريكه  �بن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شحي  �شيف  �شيف بن حممد بن  يعلن 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥٨٢٨، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٦١  ر.ب:٨١١ 

 هاتف رقم:٩٩٢١٩٧٩٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٣(

علي بن �سعيد بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الريف املتحدة �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن عبد�للـه �لعلوي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لريف �ملتحدة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٦٠٣٨١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٢  ر.ب:٦٥٤ 
 هاتف رقم:٩٩٣٣٦٧٦٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن خلفان بن حممد البو�سافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حمزة الع�سرية �ش.م.م

يعلن حممد بن خلفان بن حممد �لبو�شافـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �أبو حمزة  
وللم�شفي  بالرقـم ١١٩٧٦٦٢،  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �لع�شرية �ش.م.م، 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٧  ر.ب:١٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٤٧٣٦٦٢
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

عبداللـه بن عبيد بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأجواء �سواحل ال�سرقية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن عبيد بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأجواء �سواحل ال�سرقية 

للتجـــارة واملقـــاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1125351، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

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

�ص.ب: 40 ر.ب: 400
هاتف رقم: 92606622 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن ربيع بن حممد البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع قرطا�سية احلا�سب االآيل - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن ربيع بن حممد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سنع قرطا�سية احلا�سب 

وللم�سفي   ,3167364 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلــة لدى  ت�سامنيــة,   - االآيل 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99311345 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

عبدامللك بن علي بن �سليمان ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الو�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبدامللك بن علي بن �سليمان ال�سق�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء الو�سيل للتجارة 

وفقا   ,1249343 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة  ت�سامنية,   - واملقاوالت 

التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/2/15م, وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة 

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

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: 92368624 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمدانية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادية احلمداين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــة ناديــة احلمداين  تعلن نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمدانية 

و�سريكتهـــا للتجـــارة - ت�سامنيــة, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1120564، 

وللم�سفية وحـدها حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمـام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

هاتف رقم: 98895677 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمداين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تعلن نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمدانية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــة نادية بنت اأحمد بن 

اأمانة ال�سجل الـتجاري  جمعة احلمداين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـدها  وللم�سفية   ,1108777 بالرقـم 

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

العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98895677 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحيدة ال�سي�ساين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تعلن نادية بنت اأحمد بن جمعة احلمدانية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــة وحيدة ال�سي�ساين 

و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1115342، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـدها  وللم�سفية 

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

هاتف رقم: 98895677 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لل�سجاد واملفرو�سات �ص.م.م
يعلن حمــمد بن يو�ســـف بن علــي بيـــت علــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�ستقبـــل لل�سجـــاد 

واملفرو�سات �ش.م.م, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1054877, وفقا التفاق 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/9م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 333 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99654845 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
م�سلم بن �سعيد بن م�سلم م�سن الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم م�سن للتجارة - تو�سية

بت�سفـيــة �سركة م�سلـــم م�ســـن  يقــوم  اأنـه  الكثريي  �سعيد بن م�سلم م�سن  يعلن م�سلم بن 

للتجارة - تو�سية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2153831, وفقا التفاق 

اأمــام  2022/7/20م, وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة  ال�سركاء املوؤرخ 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ص.ب: 46 ر.ب: 222

هاتف رقم: 93787828 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خليفة بن �سعيد بن عبيد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل للم�ساريع املتحدة - تو�سية

يعلن خليفة بن �سعيد بن عبيد ال�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ينقل للم�ساريع املتحدة - 

ال�سركاء  1266208, وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلــة لدى  تو�سية, 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  حــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  2021/7/13م,  املوؤرخ 

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

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 48 ر.ب: 513
هاتف رقم: 95577597 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
فاطمة بنت جمعة بن علي ال�سداك

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة اخلد للتجارة - ت�سامنية

تعلن فاطمة بنت جمعة بن علي ال�سداك اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــة جنمة اخلد للتجارة - 

ت�سامنيـــة, وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 3224252, وللم�سفية وحـدها 

فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمـام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيــل  حــق 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 371 ر.ب: 311

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوؤرة االإبداع �ص.م.م

يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 

بوؤرة االإبداع �ش.م.م, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1832735, وللم�سفي 

وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 - 99226222 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
عادل بن اأبوبكر بن عمر ال�سيخ

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للطابوق والتجارة - ت�سامنية

يعلن عادل بن اأبوبكر بن عمر ال�سيخ اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساللة للطابوق والتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1163647,  وفقا التفــاق ال�سركــاء 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركة فـي  2022/7/26م, وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل  املــوؤرخ 

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

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99485061 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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وليد بن حممود بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ص.�ص.و

يعلن وليد بن حممود بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وليد الدولية لال�ستثمار 

�ش.�ش.و, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1431452, وللم�سفي وحـده حــق 

متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1102 ر.ب: 131
هاتف رقم: 98220011 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن �سليمان بن حممد الهم�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة للحلول الكهربائية واال�ستثمار �ص.�ص.و

للحلول  طاقة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهم�سي  حممد  بن  �سليمان  بن  عبداللـه  يعلن 

الكهربائية واال�ستثمار �ش.�ش.و, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1173688، 

ال�سركـــة فـي  2022/7/20م, وللم�سفــي وحــده حــق متثيـــــل  املــوؤرخ  ال�سركــاء  وفقا التفــاق 

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

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 601 ر.ب: 122
هاتف رقم: 96699333 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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بدر بن حمدون بن حمد الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان اخلوير للتجارة �ص.م.م

يعلن بدر بن حمدون بن حمد الغ�سيني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة األوان اخلوير للتجارة 

1017190, وفقا التفــاق ال�سركــاء  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  �ش.م.م, وامل�سجلــة لدى 

املــوؤرخ 2022/5/25م, وللم�سفــي وحــده حــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

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

العنوان االآتـي:

غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 1056 ر.ب: 131
هاتف رقم: 95520024 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
نبهان بن خمي�ص بن حمد البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الظاهرة املتحدة �ص.م.م

يعلن نبهان بن خمي�ش بن حمد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة الظاهرة املتحدة �ش.م.م, 

وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1247146, وللم�سفــي وحــده حــق متثيـــــل 

ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 150 ر.ب: 514
هاتف رقم: 96666406 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن م�سلم بن علي الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستك�ساف للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اال�ستك�ساف للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2103745, وفقا التفــاق ال�سركــاء 

الغـيــــر,  اأمــام  2022/6/7م, وللم�سفــي وحــده حــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة  املــوؤرخ 

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

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99499299 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة يو�سف بن عبدالرحيم الفار�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
بــن  يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة يو�ســـف  اأنـه  الفار�سي  يعلن يو�سف بن عبدالرحيم بن حممد 

عبدالرحيم الفار�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

بالرقـم 8031932, وللم�سفــي وحده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري, وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�سفـــي فـي كافـة االأمور التــي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة الربميي
�ص.ب: 16 ر.ب: 512

هاتف رقم: 99220929 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سق الغربي للتجارة �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغ�ســــق الغربـــي  يعلن حمــمد بن يو�ســـــف بــن علــي بيـــت علــي 

التفاق  وفقا   ,1764950 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة  �ش.م.م,  للتجارة 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/9م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 333 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99654845 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية االإعالمية املتقدمة �ص.م.م
يعلن حمــمد بن يو�ســـــف بــن علــي بيـــت علــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التقنية االإعالمية 

1701959, وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  املتقدمــة �ش.م.م, وامل�سجلــة لدى 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/9م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 333 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99654845 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز دنيا للر�ساقة والتجميل �ص.م.م

يعلن حمــمد بن يو�ســـــف بــن علــي بيـــت علــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز دنيا للر�ساقة 

والتجميل �ش.م.م, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1006353, وفقا التفاق 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/9م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 333 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99654845 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سركة الثاقب العاملية 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد لالأغذية والتموين �ص.م.م

تعلن �سركة الثاقب العاملية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمــد لالأغذيــة والتمويــن �ش.م.م, 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1145788, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/6/26م, 

وللم�سفية وحـدها حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيـر, وعلى اجلميــع مراجعــة 

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

حمافظة م�سقط
�ص.ب: 4185 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99425211 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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مكتب علي الدح و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الزجاج �ص.م.م

يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تقنية الزجاج �ش.م.م, وامل�سجلــة 

لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1054852, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/7/18م, 

وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

الغربة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 457 ر.ب: 112

هاتف رقم: 97770477 فاك�ص رقم: 24795551 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت للنوافذ واالأبواب �ص.م.م

يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البيـــت للنوافـــذ واالأبـــواب �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1007828 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــة 

اأمــام الغـيــــر, وعلـــى  2022/7/18م, وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة 

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

الغربة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 457 ر.ب: 112

هاتف رقم: 97770477 فاك�ص رقم: 24795551 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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مرمي اأحمد علي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بخاء الوطنية �ص.م.م

تعلن مرمي اأحمد علي  اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع بخاء الوطنية �ش.م.م, وامل�سجلــة 

لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1100992، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/7/20م, 

وللم�سفية وحـدها حــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمـام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 1236 ر.ب: 132
هاتف رقم: 99775461

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
اأحمد بن م�سلم بن �سامل غوا�ص الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل النجد ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن م�سلم بن �سامل غوا�ش الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأطالل النجد 

ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1129397، 

وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 98510800 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حمود بن خويطر بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما الغبي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سما الغبي للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1030704, وللم�سفي 

وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

هاتف رقم: 99556299 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
حممد رجب اأحمد اإبراهيم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكلمات العاملية للتجارة �ص.م.م

يعلن حممد رجب اأحمد اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكلمات العاملية للتجارة �ش.م.م, 

1334001, وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  وامل�سجلــة لدى 

ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 94109757 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عدنان بن نا�سر بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

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

يعلن عدنان بن نا�سر بن �سيف الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل عندام للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1264773, وللم�سفي وحـده حــق 

متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 170 ر.ب: 132
هاتف رقم: 92563107 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
حارب بن املر بن علي النجادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا امللتقى للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  امللتقى  �سركة مزايا  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النجادي  املر بن علي  بن  يعلن حارب 

ت�سامنية, وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1049644, وللم�سفي وحـده حــق 

متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99536202 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساملة الع�سرية �ص.�ص.و

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 

م�ساريع ال�ساملة الع�سرية �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1080654، 

وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

�ص.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كانون للخدمات التجارية �ص.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 

كانون للخدمات التجارية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1015203، 

وللم�سفي وحـده حــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

�ص.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان املتحدة �ش.م.م

يعلـن �سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ك�سارة جمان املتحدة �ش.م.م، 
الت�سفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  بالرقـــم ١٢٧٠٨٠٢، عـــن  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

نا�سر بن عي�سى بن �سالح ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلبل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن نا�سر بن عي�سى بن �سالح ال�سليماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بلبل اجلزيرة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥٠٩٢٤٥٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سيزاو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن يو�سف بن عبداللـه بن ح�سن ال�سيزاوي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة واحة ال�سيزاو للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٧٥٤٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي
اإعــــــــــالن

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

يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املطور العاملية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠١٢٩٣٦،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم ال�سفدي �ش.م.م

يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مطاعم ال�سفدي �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٤٤٤٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للفنادق �ش.م.م

يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املتحدة للفنادق �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٩٥٧٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االإبداع لال�ستثمار 
اأعــمال  اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٧١٨٩، عـــن انتهاء  �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ن�سر بن عامر بن �سعيد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد املحرتف لالأعمال - تو�سية
يعلـن ن�سر بن عامر بن �سعيد احل�سني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة القائد املحرتف لالأعمال - 
تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٤٨٤١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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يا�سر بن �سامل بن حميد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سالم خلدمات التطوير �ش.م.م
يعلـن يا�سر بن �سامل بن حميد الطوقي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة دار ال�سالم خلدمات التطوير 
�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٤٧٤٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر العاملية �ش.م.م
يعلـن اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�سدر العاملية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١٦٠٥٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اأر�ش اللبان املا�سية للتجارة - تو�سية

يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع اأر�ش اللبان املا�سية 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٨٧٦٣١،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�سارق �سحم املتكاملة �ش.�ش.و
تعلـن عائدة بنت جوهر بن �سليمان البو�سعيد ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة م�ساريع م�سارق 
الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٣٢٩٥، عـــن  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  �سحم املتكاملة �ش.�ش.و، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع ال�ساحلي والزعابي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع ال�ساحلي 
والزعابي للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٣١٦٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب ر�سا بن حممود اللواتي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي بي جي لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب ر�سا بن حممود اللواتي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الهند�سية  لال�ست�سارات  جي  بي  جي 

١١٧٨٢٧٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب ماوؤى للم�ساريع املتحدة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع خط املدن الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب ماوؤى للم�ساريع املتحدة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع خط املدن الوطنية 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣١٥٢٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

قي�ش بن دروي�ش بن يو�سف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع اأبو امليمن للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن قي�ش بن دروي�ش بن يو�سف البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع اأبو امليمن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٢٨٠٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرايا للتنمية �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة ال�سرايا للتنمية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1261043،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نود للمقاولت �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة نود للمقاولت �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1137092،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن زهران ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأعالم البي�ساء للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سعــيد بن زهــران ال�سق�ســـــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة م�ساريــــع الأعــــالم 
البي�ساء للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1240982، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

 �سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوطية املتحدة �ش.م.م

يعلـــن �سعيد بن وليد بن قا�سم الزدجايل ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة م�ساريع الوطية املتحدة 
�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1076137، عـــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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علي بن حم�سن بن �سامل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خيول اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن حم�سن بن �سامل ال�سنفري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة خيول اجلزيرة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 2147688، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن �سعيد الزجني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربة للخدمات املالحية - ت�سامنية

يعلـن �سالـــم بن حمــمـــد بن �سعيـــــد الزجنـــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة الغـــربة للخدمـــات 
املالحيــــــة - ت�سامنيــــــة، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 2101297، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

جمعة بن ر�سا اآل �سالح
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م

يعلـن جمعـــة بن ر�سا اآل �سالـــح ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1348945،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عمار بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار امل�سرق لتكنولوجيا املكاتب �ش.م.م

يعلـن عمار بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة دار امل�سرق لتكنولوجيا 
انتهاء  عـــن   ،1184368 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املكاتب 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية اللوج�ستية للطاقة �ش.م.م

للطاقة  اللوج�ستية  العاملية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  والغزايل  ماك  كرو  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1239423 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بندر الباطنة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1644254، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سيل املتقدم �ش.م.م

يعلـن �سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الغ�سيل املتقدم �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1762788،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ال�سواعي وابنه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سامل ال�سواعي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد ال�سواعي وابنه 
عـــن   ،1197479 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العاملية للتجارة - ت�سامنية

العاملية  الواجهة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املحريزي  حممد  بن  �سعيد  بن  اأحمد  يعلـن 
عـــن   ،1179010 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة املتحدة - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الواجهة املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1167773، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حكيم بن خالد بن علي العوائد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الفاو الذهبية للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 1102452،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الركن العربي احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الركن العربي احلديثة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1095660، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سامل بن ها�سل بن �سليم البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمري البحار الذهبية �ش.م.م

يعلـن �سامل بن ها�سل بن �سليم البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأمري البحار الذهبية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1333434 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سالح بن خمي�ش ال�سني الدفاعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م

املتحدة  الدفاعي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدفاعي  ال�سني  خمي�ش  بن  �سالح  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1146799،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سعيد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد بن خمي�ش بن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  الغيثي  عبداللـه 

بالرقـــم 3142175، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خلفان بن عبيد بن حممد الدويكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سغي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  ال�سغي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدويكي  حممد  بن  عبيد  بن  خلفان  يعلـن 
عـــن   ،6065570 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سيف بن �سليمان بن حممد الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأمل علي و�سريكها للتجارة �ش.م.م

علي  اأمل  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الهادي  بن حممد  �سليمان  بن  �سيف  يعلـن 
و�سريكها للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1368704، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن جمعة العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق املغيب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن عبداللـه بن جمعة العمراين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة برق املغيب للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 1025526،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأحمد بن خلفان بن �سامل ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القد�ش للعطور �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن خلفان بن �سامل ال�سبلي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة القد�ش للعطور �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1008192،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماوراء اخلليج �ش.م.م

اخلليج  ماوراء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اأمبو�سعيدي  غ�سني  بن  �سيف  بن  خالد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1073098 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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بدر بن �سيف بن غ�سني اأمبو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ش ال�سفرة للتجارة والنقل - تو�سية

ال�سفرة  ريا�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اأمبو�سعيدي  غ�سني  بن  �سيف  بن  بدر  يعلـن 
للتجارة والنقل - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 5098270، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت - تو�سية

يعلـن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جبال الغيزين احلديثة 
عـــن   ،1146568 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للمقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للتنمية واالأعمال الدولية �ش.م.م

للتنمية  العاملية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
واالأعمال الدولية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1158416، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

قحطان بن علي بن حميد املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنينة للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية

ال�سنينة للم�ساريع  امل�سفــــي ل�سركــــة  يعلـن قحطان بن علي بن حميد املجرفـي ب�سفـتـــــه 
عـــن   ،1113024 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الذهبية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء االأ�سرار املميزة للتجارة - تو�سية

االأ�سرار  اأ�سواء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املعمري  عبداللـه  بن  �سلطان  بن  فهد  يعلـن 
املميزة للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1234177، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعود بن عبداللـه بن زايد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة - تو�سية

�سعود بن عبداللـه  ل�سركــــة  امل�سفــــي  النعيمي ب�سفـتـــــه  زايد  �سعود بن عبداللـه بن  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة  وولده  النعيمي 

3108791، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن حميد بن حمد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى للحلول الطبية �ش.م.م

للحلول  ال�سجى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلو�سني  حمد  بن  حميد  بن  �سيف  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1315610 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الطبية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى املتكاملة �ش.م.م

املتكاملة  ال�سجى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلو�سني  حمد  بن  حميد  بن  �سيف  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1290499 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سامل بن مرهون بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعمار املنطقة املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اعمار املنطقة املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1150775 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االأنوار العربية املميزة 
 ،1087603 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأغاريد الباطنة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
الباطنة  اأغاريد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املعمري  �سامل  بن  مرهون  بن  �سامل  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1020470، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن حفيظ بن �سامل معروف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة طريق االعمار الدولية للمقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن حفيظ بن �سامل معروف ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طريق االعمار الدولية 
الـتجــاري بالرقـــم 1228812، عـــن  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  للمقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سعيد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوركيديا لالأعمال اال�ستثمارية �ش.م.م

اوركيديا للأعمال  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  نا�سر بن حممد  �سعيد بن  يعلـن 
عـــن   ،1304362 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  اال�ستثمارية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهولة للتجارة العامة �ش.م.م

للتجارة  ال�سهولة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  حممد  بن  نا�سر  بن  �سعيد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1306625 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العامة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنوار حفيت املميزة  تعلـن فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة 
 ،1096185 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور املنطقة احلديثة للتجارة - تو�سية

تعلـن فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة زهور املنطقة احلديثة 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1121943، عـــن انتهاء  للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

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

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1065440،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعود بن اأحمد بن �سالح ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سليمان و�سعود اأبناء اأحمد بن �سالح ال�سبيبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعود بن اأحمد بن �سالح ال�سبيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سليمان و�سعود اأبناء 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  ال�سبيبي  بن �سالح  اأحمد 

بالرقـــم 6004768، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن عبيد بن حممد املخمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر اخلليج املتميزة لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن خالد بن عبيد بن حممد املخمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بحر اخلليج املتميزة 
لل�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1296775، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن علي املعويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغ�سام املتميزة �ش.م.م

املتميزة  الغ�سام  بيت  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املعويل  علي  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1279179 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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را�سد بن علي بن م�سبح البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة را�سد بن علي بن م�سبح البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن علي بن م�سبح البادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة را�سد بن علي بن م�سبح 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  البادي 

3144402، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

را�سد بن حمدان بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوء الفجر - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن حمدان بن حميد املالكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع �سوء الفجر - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1263922، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن نا�سر بن علي ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سام�سي العاملية - تو�سية

ال�سام�سي  ل�سركــــة م�ساريع  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سام�سي  بن علي  نا�سر  بن  يعلـن حممد 
العاملية - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1201014، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جلفار املميزة �ش.م.م

يعلـن حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع جلفار املميزة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1017568 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارة الوطنية �ش.م.م

الوطنية  العمارة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العربي  علي  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1033727 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عمران بن خليفة بن عامر ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكليل الرياحني - ت�سامنية

اأكليل الرياحني -  ال�سكيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة  يعلـن عمران بن خليفة بن عامر 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1077394، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعود بن علي بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي و�سركاه - تو�سية

 - و�سركاه  الرواحي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرواحي  حمد  بن  علي  بن  �سعود  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1801333 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة للحا�سب االآيل �ش.م.م

االآيل  للحا�سب  املا�سة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  الرواحي ب�سفـتـــــه  �سعود بن علي بن حمد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،8057427 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب املهاد لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م
�ش.م.م،  العاملية  بدر اجلزيرة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املهاد لل�ست�سارات  يعلـن مكتب 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1278068،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حماد بن �سعيد بن حممد العوائد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة غيوم اجلنوب ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن حماد بن �سعيد بن حممد العوائد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة غيوم اجلنوب ال�ساملة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1155368، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حميد بن علي الري�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الدار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  الدار  زوايا  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الري�سي  علي  بن  حميد  بن  �سعيد  يعلـن 
عـــن   ،1076661 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سعيد بن حميد بن علي الري�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سعيد بن حميد بن علي الري�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد بن حميد بن علي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  الري�سي 

3308570، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م

تعلـن عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة الريامي الذهبية 
انتهاء  عـــن   ،1112254 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز لل�ساعات �ش.م.م

يعلـن جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الفريوز لل�ساعات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1147532 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سالح بن �سعيد بن حمود االأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساع الوطنية - تو�سية

 - الوطنية  �ساع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االأغربي  حمود  بن  �سعيد  بن  �سالح  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1014920 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حميد املزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سياحة امل�ستدامة �ش.م.م

ال�سياحة  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املزيدي  حميد  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 
امل�ستدامة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1357671، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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علي بن �سليمان بن رجب البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد رجب للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سليمان بن رجب البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأوالد رجب للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1046157، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوا�سط للتجارة - ت�سامنية

الوا�سط  اأ�سواء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلرو�سي  �سيف  بن  �سعيد  بن  �سامل  يعلـن 
عـــن   ،1730738 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سيف بن �سعيد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور العقدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سيف بن �سعيد املالكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طيور العقدة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1048450، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن حممد بن �سعيد قطن
اإعــــــــــالن

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

يعلـن علي بن حممد بن �سعيد قطن ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي قطن ال�ساملة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1271543، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة عا�سفة العا�سمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

العا�سمة  عا�سفة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلـن 
 ،1098473 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعود بن علي بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري العاملية لالأدوية - تو�سية

يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سحاري العاملية للأدوية - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1125873 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي الهند�سية �ش.م.م

الهند�سية  الرواحي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرواحي  حمد  بن  علي  بن  �سعود  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1753762 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيجا للت�سويق والتجارة �ش.م.م

يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سيجا للت�سويق والتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1565320 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سحراء لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ن�سر ال�سحراء لل�ستثمار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1363451 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م

يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة قوافل ال�سلم الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2157764 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل املحيط الدولية �ش.م.م

يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة قوافل املحيط الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1222094 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطار ال�سالم للتجارة �ش.م.م

يعلـن نادر بن �سامل بن بخيت الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة قطار ال�سلم للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1063405 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن �سلطان بن حممد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حميط الكامل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الكامل  ل�سركــــة حميط  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الها�سمي  �سلطان بن حممد  بن  يعلـن حممد 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1155882، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن �سيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سامل بن حممد بن �سيف املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�سامل بن حممد بن  ل�سركــــة  امل�سفــــي  املقبايل ب�سفـتـــــه  �سيف  �سامل بن حممد بن  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  املقبايل  �سيف 

بالرقـــم 3311333، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظل م�سقط الدولية �ش.م.م

يعلـن بدر بن حمود بن عبداللـه احل�سني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ظل م�سقط الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1327600 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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يو�سف بن علي بن اأيوب البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن يو�سف بن علي بن اأيوب البحري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة ما�سة الباطنة احلديثة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1129169،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سعود بن اأحمد ال�سيذاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ش.م.م

امل�سفـــي ل�سركــــة كري�ســـتال للتجمـــيل  ال�سيذاين ب�سفـتــــه  اأحمد  يعلـن علي بن �سعود بن 
انتهاء  عـــن   ،1182103 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن م�سعود بن �سويعد ال�سيفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش العقدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن م�سعود بن �سويعد ال�سيفي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة �سم�ش العقدة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1188702، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الأخ�سر الزاهي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة الأخ�سر الزاهي للتجارة  

عـــن  بالرقـــم 4095863،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة العفية للخدمات ال�ساملة - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة العفية للخدمات ال�ساملة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 4099389، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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