
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1256(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

باإجراء تنقــالت وتعيينـات فـي ال�سـلك الدبلوما�سـي .  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــم 2018/20 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                            وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

�ســـادر فـــي 2018/8/5 ب�ساأن تنظيم و�سائل نقل  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/218 

املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية .

                            وزارة القــــوى العــامـلــــة 
�سادر فـي 2018/6/26 باإ�سدار الالئحة التنظيمية  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/270 

ب�سـاأن الإبــالغ عــن تـــرك القـــوى العاملــة غيـــر 

العمانيـة لعملهـا . 

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة 
                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طلعة الأنوار للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكامل املتاألقة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�س املتاألق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سط احلر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد دار�س للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليل املدينة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املحرتفني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفكر الثاقب �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفاتيح اخلري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع عاهن للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النقية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام اجلديدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن حممد بن �سيف الكندي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات التقنية املتكاملة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منازل قريات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سميت للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرار �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة للحفريات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة ملنتجات الرخام �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرعة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم الأربعة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية ملنتجات النخيل وم�ستقاتها �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلدان للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة الوطنية �س.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبيان للتجارة واملقاولت والتعمري �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف نزوى احلديثة �س.م.م .

اأحمــد بامتيــره واأولده  بــن �سبـــاح  اأحمــد  اأعمال الت�سفـية ل�سركــة  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج ال�سالم �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الغرب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهد لالت�سالت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العقيق التجارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج م�سقط الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن ال�سرق الأق�سى �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة الدار العاملية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقى للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤ�س�سة العامة لالإن�ساءات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز النقاء للت�سميم والتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناطر لتقنية املعلومات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر �سيح �سراب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وثابت اأبناء حمــد بــن �سلطــان املجعلـــي - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سيافة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العا�سمة ال�سحي �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماك كونول دويل اخلليج �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب اخلو�س �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال ال�سيب للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات املبتكرة للطاقة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاب املرجانية للتجارة �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد البندر للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وئام الوادي الكبري للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتال البي�ساء للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظل اليا�سمني احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة امل�ساريع احلديثة �ش.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد لإدارة امل�ساريع �ش.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ش لإدارة الفنادق �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج م�سقط الع�سرية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج �سداب �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�ش الأزرق الدولية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء الذكي - تو�سية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلا�سبات الفائقة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنقاء الربونزية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مثلث الو�سطى للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علــي وخالــد اأبنــاء حمود بن عبداللـه احلارثي  - 

ت�سامنية  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقري والها�سمي للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم �سيف وثابت اأبنــاء حــمد بــن �سلطــان 
املجعلي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني الزام للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامــخ لــزق للتجــارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد بن اإ�سماعيل البلو�سي وعلي بن عبيد 
املعمري - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركـة الأهلية املتحدة ل�سناعة املنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رياحني ال�صمال احلديثة للتجارة - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب ح�صيفني للتجارة - تو�صية .

امليا�صــي وولــده  اإبراهيــم  اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن عبيد بن  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ظل العيون للتجميل - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلزيرة العاملية خلدمات التدريب �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأخيــر للكهربــاء والتجهيــزات - تو�صيــة.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صحاق وحمد العلوي للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رتاج املعبيلة احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نزوى العاملية للنفط والغاز �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صهد الأخ�صر �ش.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأمنية ال�صعيدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القلعة للحا�صب الآيل �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الب�ضاط ال�ضند�ضي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صور خور احلمام للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العيون اخل�صراء للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفالج الطريف للتجارة - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأمواج بحور �صحار للتجارة واملقاولت - ت�صامنية  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صبكة العاملية لالأ�صطح اخلارجية والتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد بن عبيد اجلابـري و�صركــاه للم�صاريــع 

الوطنية - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد بن عبيد اجلابري واأولده للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوى للتجارة واملقاولت - ت�صامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمدان اجلابري للتجارة واملقاولت - تو�صية .
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بور للإن�شاءات �ش.م.م .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقهى عرو�ش تركيا �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة العنكبوت للتجارة - تو�شية .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ميدنيت �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريحانة الغوي�شة للتجارة - ت�شامنية .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنامة للإن�شاءات - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اجل�شور اجلديدة �ش.م.م .
الريامـــي واحل�شنـــي الوطنيــة  الت�شفـية ل�شركــة م�شاريـــع  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 

للتجارة �ش.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرق املعمورة للتجارة - تو�شية . 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن م�شلم علي عامر جيــد و�شريكــه 
للتجارة .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالب بن �شامل م�شتهيل العامري .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غرب �شللة ال�شاملة .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خليل الها�شمي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمي امل�شنعة الوطنية للتجارة - تو�شية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شلم بن �شامل بن عامر الها�شمي و�شركاه 
للتجارة - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء حي عا�شم �ش.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللم�شة العاملية احلديثة �ش.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنطقة الباردة للتجارة �ش.م.م .

واأوالده  الها�شمـــي  ل�شركــة م�شاريـــع عبداللـــه  الت�شفـيــة  اأعمــال  انتهــاء  عــن  اإعلن 
التجارية �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللوؤلوؤ ال�شافـي العاملية �ش.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأزهار النطلة للتجارة - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شموخ للتنمية والتطوير �ش.م.م .
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الهند�شية خلراطة وحدادة املعادن �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عو�ش اجل�شا�شي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية .

الت�شفـية ل�شركة عبداللـه وخليــل احلمرا�شـــدي للتجـــارة  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 

واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه وخالد احلمرا�شــدي للتجــارة - 

ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كان التجارية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة ظفار للتجارة واخلدمات .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة ظفار للديكور .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ركاز للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزالج للتجارة - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي �شحار املميزة �ش.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال بغداد للتجارة - ت�شامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زوايا ال�شاحل للتجارة - تو�شية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شار املدينة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراج ال�شلطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت - 

تو�شية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

 مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2018/20

باإجــراء تنقــالت وتعيينـات فـي ال�سـلك الدبلوما�سـي 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ينقل ال�سفـريان الآتي ا�سماهما اإلى ديوان عام وزارة اخلارجية :

1 - الدكتور بدر بن حممد بن زاهر الهنائي �سفـرينا لدى جمهورية النم�سا .

2 - خالــــــد بن ها�ســــل بن حممــــــد امل�سلحــــي �سفـرينا لدى اليابان .

املــادة الثانيــــة 

يعـني ال�سفـري الدكتـــور حممــد بن �سعيــد بن خليفــة البو�سعيدي �سفـريا لنا فـــوق العـــادة 

ومفو�سا لدى اليابان .

املــادة الثالـثــــة 

مينــح كــــل مـــن :

الوزير املفو�ض اأحمد بن �سعيد بن عمر الكثريي لقب �سفـري ، ويعني �سفـريا لنا   - 1

فوق العادة ، ومفو�سا لدى جمهورية اأوزبك�ستان .
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الوزير املفو�ض يو�سف بن اأحمد بن حمد اجلابري لقب �سفـري ، ويعني �سفـريا لنا   - 2

فوق العادة ، ومفو�سا لدى جمهورية النم�سا .

، ويعني �سفـريا لنا  الوزير املفو�ض �سيف بن هالل بن علي املعمري لقب �سفـري   - 3

فوق العادة ، ومفو�سا لدى اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 24 مــن ذي القعـــدة �سنــة 1439هـ

املـوافــــق :  7   مــن اأغ�سطـــــــ�س �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 
قـــرار وزاري

رقم 2018/218
ب�ساأن تنظيم و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية

ا�ستنادا اإلى نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ، 
واإلــى املر�ســــوم ال�سلطانــــي رقــــم 2012/68 بتحديــــد اخت�سا�ســات وزارة الزراعــــة والثــــروة 

ال�سمكيـة واعتمــاد هيكلهــا التنظيمـي ،
وبنــاء علـى ما تقت�سيــه امل�سلحــة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

  . مينع دخول وخروج املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية اإذا كانت و�سيلة النقل غري مربدة 

املــادة الثانيــــة

 ي�سرتط فـي و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية الآتي :
، وقـادرة على االحتفاظ  الزراعيـة واالأغذيـة  املنتجـات  لنقـل  تكـون خم�س�سـة  اأن   - 1

بدرجة احلرارة املنا�سبة للمنتج فـي اأثناء النقل والتوقف .
اأن يكون التربيد اآليا وذا قدرة منا�سبة ل�سعة حيز ال�سحن ، مع اإمكانية التحكم   - 2

فـي درجة التربيد للدرجة املنا�سبة للمنتجات الزراعية . 
اأن تكــون مــزودة باأجهــزة قيــا�س وت�سجيـل لدرجــة احلــرارة والرطوبــة الن�سبيــة ،   - 3

ويجب و�سع املوؤ�سر فـي مكان بارز ت�سهل قراءته من اخلارج .

املــادة الثالثـــة

يلتزم �سائقو و�سائل نقل املنتجات الزراعية عرب املنافذ الربية باالآتي :
1 - تنظيف الرباد من اأي مواد ت�سر بخوا�س املنتجات الزراعية اأو بال�سحة العامة ، 

وذلك قبل عملية ال�سحن .
توؤثــــر  ثابتــــة ومنظمـــة ال  البـــراد بطريقــــة  فـي  الزراعيــة  املنتجــات  2- ر�س عبــوات 

على توزيــع الهــواء .
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تتوافق  ما مل  واحدة  �سحنة  فـي  املختلفة  الزراعية  املنتجات  اأ�سناف  - عدم خلط   3
متطلبات هذه املنتجات من احلرارة والرطوبة وامت�سا�س واإنتاج الروائح واحل�سا�سية 

الأ�سرار الربودة اأو التح�س�س لغاز االإيثلني .
4- عدم اإيقاف اأجهزة التربيد فـي اأي وقت من االأوقات ما دام الرباد حممال باملنتجات 

الزراعية .
5 - ت�سغيل التربيد قبل �سحن املنتجات الزراعية ملدة �ساعة على الأقل . 

6 - اأن تكون درجة حرارة اخل�سار والفاكهة الطازجة عند حتميلها مطابقة للموا�سفات 
القيا�سية املقررة قانونا .

املــادةالرابعــة

تفــر�س غرامــة اإداريــة ال تزيــد علــى )1000( األــف ريــال عمانـي علـى كــل مــن يخالــف اأيا 
من ال�سروط الواردة فـي املادتني الثانية ، والثالثة من هذا القرار .

املـادةاخلام�سـة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2019م .

�سـدر فـي : 22 / 11 / 1439هـ
املـوافــــق :   5  /  8   / 2018م

د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين 
                                                                                              وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية
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وزارة القــــوى العــامـلــــة 
قــرار وزاري

رقـــم 2018/270 
باإ�صـــدار الالئحـــة التنظيميـــة 

ب�صــاأن الإبــالغ عـن تـرك القـوى العاملــة غيـر العمانيـة لعملهـا 

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبنـــاء عـلى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

يعمــل باأحكـام الالئحـة التنظيميـة ب�سـاأن الإبــالغ عـن تـــرك القوى العاملــة غيــر العمانيــة 

لعملها املرفقة . 

املــادة الثانيــة

يلغى كــل مـــا يخــالــف الالئحـــة املرفقــــة ، اأو يتعـــار�ض مع اأحكامهــا . 

املــادة الثالثـــة

ين�سـر هــذا القــرار فـي اجلــريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره . 

�صدر فـي : 12 مـن �صــــــــــوال 1439هـ
املوافــــق : 26 مـن يـونيـــــــــو 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
                                                                       وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
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الالئحــة التنظيميــــة 

ب�صـاأن الإبـالغ عـن تـرك القـوى العاملـة غيـر العمانيـة لعملهـا

الف�صـــل الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها : 

1 - الــــــوزارة : 
وزارة القوى العاملة . 
2 - املديـــر املختـــ�ص : 

مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة ، اأو املدير العام باملديرية العامة 
للقوى العاملة فـي املحافظة . 

3 - الدائـــرة املخت�صـــة : 
دائرة التفتي�ض باملديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة ، اأو دائرة الرعاية العمالية 
املحافظة  فـي  العاملة  القوى  دائرة  اأو   ، باملحافظة  العاملة  للقوى  العامة  باملديرية 

بح�سب الأحوال . 
4 - �صاحـــب العمـــل : 

كل �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري يعمل لديه عامل اأو اأكرث لقاء اأجر . 
5 - العامــــــل : 

كل �سخ�ض طبيعي غيــر عماين يعمل لقاء اأجر لدى �ساحــب العمــل ، وحتــت اإدارتــــه 
واإ�سرافه ، مبن فـيهم امل�ستخدمون باملنازل ، ومن فـي حكمهم . 

6 - البــــالغ : 
بالغ ترك العامل غري العماين لعمله . 

املــادة ) 2 ( 

ل يجوز الإبالغ عن ترك العامل لعمله فـي اأي من احلالت الآتية : 
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وجود نزاع عمايل اأو جزائي اأو مدين قائم بني �ساحب العمل والعامل ن�ساأ قبل  -  1
الإبالغ عن ترك العامل مقر عمله . 

اإذا كان العامل قد غادر البالد قبل الإبالغ عن تركه للعمل ، وكان �ساحب العمل  -  2
على علم بذلك . 

اإذا كان العامل فـي اإجازة م�ستحقة قانونا ، اأو غائبا ل�سبب اآخر م�سروع .  -  3

خدماته  -  4 نقل  من  ممانعة  عدم  خطاب  العامل  �سلم  قد  العمل  �ساحب  كان  اإذا 
ل�ساحب عمل اآخر ، وقام بالإبالغ عن تركه ملقر عمله قبل انتهاء املدة املمنوحة 

له ، على األ تزيد على )30( ثالثني يوما لنقل خدماته ل�ساحب عمل اآخر . 

املــادة ) 3 ( 

تقـــوم الدائـــرة املخت�ســـة باإعــداد ك�ســف ببيانات العاملني التاركني ملقار عملهـم ، واإر�سالـه 
اإلى اجلهة املخت�سة ب�سرطة عمان ال�سلطانية لتخاذ اإجراءاتها ب�ساأنهم . 

املــادة ) 4 ( 

اإذا و�سل عدد البالغات املقدمة من املن�سـاأة )5( خم�سة بالغات فاأكرث فـي ال�سهر الواحد ، 
اأو )10( ع�سرة بالغــات فاأكرث خالل ال�سنـــة ، اأحيلت اإلى التفتيـــ�ض لالطـــالع علـــى مـــدى 
التزامها باأحكام قانون العمل والالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�سحة املهنية فـي 
املن�ساآت اخلا�سعة لقانون العمل ، فاإذا ثبت عدم التزامها باأحكام قانون العمل اأو الالئحة 
امل�سار اإليها يتم اإيقاف تقدمي اخلدمات عنها ملدة )1( �سنة واحدة ، وذلك مع عدم الإخالل 
التنظيمية  الالئحة  فـي  املقررة  الإدارية  واجلزاءات  العمل  قانون  فـي  املقررة  بالعقوبات 

لتدابري ال�سالمة وال�سحة املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون العمل . 

الف�صــل الثانـــي

اعتمـــاد البــــالغ

املــادة ) 5 ( 

يجب اأن يتقدم �ساحب العمل بالبالغ اإلى الدائرة املخت�سة فور علمه برتك العامل ملقر 
عمله ، ول يعتمد البالغ اإل بعد م�سي )7( �سبعة اأيام مت�سلة من ترك العامل لعمله دون 

م�سوغ قانوين . 
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املــادة ) 6 ( 

تتولـــى الدائـــرة املخت�ســة ت�سجيــل البــالغ بنــاء على البيانات املقدمــة مــن �ساحــب العمــل 
وعلى م�سوؤوليته . 

املــادة ) 7 ( 

يلتزم �ساحب العمل باإيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة ال�سفر فـي احل�ساب اخلا�ض بالوزارة ، 
وقت تقدمي البالغ ، و�سداد جميع الر�سوم والغرامات ، اإن وجدت . 

املــادة ) 8 ( 

يلتزم �ساحب العمل بتعبئة النموذج املعد من قبل الوزارة لهذا الغر�ض ، مع اإرفاق امل�ستندات 
الآتية : 

ن�سخة من الرتخي�ض البلدي .  اأ - 
ن�سخة من ملكية مقر العمل اأو عقد الإيجار .  ب - 

ما يثبـت ت�سلــم العامــل لأجره من خالل ك�ســـف ح�ســاب م�سرفــــي للثالثـــة الأ�سهر  ج - 
الأخرية قبل تركه العمل . 

املــادة ) 9 ( 

يعفى �ساحـب العمل من تقدمي م�ستند اأو اأكرث من امل�ستنـدات املن�سو�ض عليها فـي املـادة )8( 
من هذه الالئحة فـي احلالت الآتية : 

يعفى من تقدمي كافة امل�ستندات اإذا كان العامل التارك ملقر عمله من امل�ستخدمني  -  1
داخـل املنـازل اأو خارجهـــا ، ومــن فـي حكمهـــم ، ويكتفــى فـــي هذه احلالــة بتقديـم 

ما يثبت ت�سلم العامل لأجره كتابيا . 
يعفى من تقدمي امل�ستندين املن�سو�ض عليهما فـي البندين )اأ ، ب( من املــادة )8(  -  2

من هذه الالئحة اإذا كانت املن�ساأة قيد الت�سفـية ، وذلك بناء على خطاب من قبل 
امل�سفي . 

يعفى من تقدمي امل�ستند املن�سو�ض عليه فـي البند )ج( من املـادة )8( من هذه الالئحة  -  3
اإذا كان العامل التارك ملقر عمله مل يكمل �سهرا من تاريخ دخوله البالد لأول مرة . 

وفـي جميع الأحوال ، يجوز للمدير العام ال�ستثناء من اإرفاق امل�ستندات املن�سو�ض عليها 
فـي املــادة )8( من هذه الالئحة ، اإذا ا�ستدعت ال�سرورة ذلك . 
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املــادة ) 10 ( 

يلتزم �ساحب العمل بالإعالن عن ترك العامل ملقر عمله فـي موقع الوزارة الإلكرتوين . 

الف�صــل الثالــث

اعتـرا�ص العامـل على البـالغ اأو رجـوع �صاحب العمـل عـن البـالغ

املــادة ) 11 ( 

 ، البالغ  اعتماد  تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خالل  البالغ  على  العرتا�ض  للعامل  يحق 
 ، الرتك  واقعة  نفي  يوؤيد  املخت�سة م�سفوعا مبا  الدائرة  اإلى  كتابي  بتقدمي طلب  وذلك 
وتتولى الدائرة املخت�سة �سماع اأقوال كل من العامل ، و�ساحب العمل واإثباتها فـي حم�سر ، 
فاإذا ثبت للدائرة املخت�سة اأن البالغ غري �سحيح يلغى البالغ ، ويجوز للوزارة - بناء على 
طلب �ساحب عمل اآخر ، وموافقة العامل - نقل خدماته دون الرجوع اإلى �ساحب العمل 

الأ�سلي ، وذلك بعد اعتماد اإلغاء البالغ . 
اإذا  اإلى عمله  العامل  ، واإعادة  اإلغاء البالغ  ، يجوز للدائرة املخت�سة  وفـي جميع الأحوال 
كانت القرائن تدل على اأنه حدث خطاأ فـي البالغ ، واأن العامل مل يرتك العمل ، واأنه لي�ض 

هو املق�سود بالبالغ . 

املــادة ) 12 ( 

يجوز ل�ساحب العمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اعتماد البالغ ، التقدم بطلب كتابي 
م�سفوع باأ�سباب مقبولة اإلى الدائرة املخت�سة لإلغاء البالغ ، �سريطة عدم وجود خمالفات 
اآخر فـي الأعمال والأن�سطة  ، واأل يكون قد مت الرتخي�ض له بعامل  على �ساحب العمل 
املخت�سة  الدائرة  ويتعني على   ، العمانية  العاملة غري  القوى  لها عدد معني من  املحدد 

النظر فـي الطلب ، والبت فـيه خالل )14( اأربعة ع�سر يوم عمل من تاريخ تقدميه . 
املــادة ) 13 ( 

يلتزم �ساحب العمل - فـي حالة اعتماد اإلغاء البالغ - ب�سداد ر�سم ، وقدره )100( مائة ريال 
عماين ، مع احتفاظه بحق ا�سرتجاع قيمة تذكرة ال�سفر حال املوافقة على الإلغاء . 
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املــادة ) 14 ( 

يعتمد اإلغاء البالغ اأو رف�سه من املدير العام ، اأو مديري دوائر القوى العاملة باملحافظة 
بح�سب الأحوال . 

الف�صـــل الرابـــع

الآثـــار املرتتبــة علــى البـــالغ

املــادة ) 15 ( 

يرتتب على اعتماد البالغ الآثار الآتية : 

تغيري حالة العامل من )عامل على راأ�ض العمل( اإلى )عامل تارك ملقر عمله( .  اأ - 

�سقوط حق العامل فـي مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة عن فرتة عمله ال�سابقة  ب - 
على واقعة تركه العمل . 

حرمان العامل من ممار�سة اأي عمل اأو نقل خدماته اإلى اأي �ساحب عمل اآخر .  ج - 

حرمان العامل من دخول البالد .  د - 
املــادة ) 16 ( 

تقوم الدائرة املخت�سة برتحيل العامل التارك لعمله اإلى بلده عند �سبطه ، اأو تقدمه لها ، 
اأو عند اإحالته اإليها من قبل اجلهات الق�سائية اأو �سرطة عمان ال�سلطانية . 

املــادة ) 17 ( 

يعاد املبلغ املودع مقابل قيمة تذكرة ال�سفر اإلى �ساحب العمل اإذا حتققت اإحدى احلالت 
الآتية : 

اإذا �سبط العامل يعمل لدى الغري ، ففـي هذه احلالة يلزم الطرف امل�سغل للعامل  اأ - 
برتحيلــه علـى نفقتــه ، مــع اإلزامــه بدفـع مــا تكبــده �ساحب العمــل مــن نفقــات 
ويتم   ، املدنية  امل�سوؤولية  لقواعد  وفقا   ، املهنة  وتدريبه على   ، العامل  ل�ستقدام 
اإيقاف تقدمي اخلدمات عنه ملـدة )1( �سنــة واحـدة ، مع عــدم الإخــالل بالعقوبــات 

املقررة فـي املــادة )114( من قانون العمل امل�سار اإليه . 
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وبالن�سبة للم�ستخدمني داخل املنازل اأو خارجها اأو من فـي حكمهم ، فاإنه فـي حالة 
الطرف  يلتزم   ، ا�ستقدمه  الذي  العمل  �ساحب  غري  لدى  يعمل  العامل  �سبط 
امل�سغل بدفع مبلغ يعادل ما دفعه �ساحب العمل ملكتب ال�ستقدام ، وقيمة تذكرة 
ترحيل العامل اإلى بلده ، مع عدم الإخالل بالعقوبات واجلزاءات الإدارية املقررة 

فـي القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 

 ، امل�سغل  الطرف  معرفة  دون  اخلا�ض  حل�سابه  يعمل  العامل  �سبط  حالة  وفـي 
فاإن العامل يلتزم بدفع ما دفعه �ساحب العمل ملكتب ال�ستقدام من مبالغ مالية 

بالإ�سافة اإلى اإلزامه بقيمة تذكرة �سفره اإلى بلده . 

فـي حال تقدمي �ساحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيا البالد ، ما مل يكن  ب - 
قد مت ترحيله على نفقة الوزارة ، ففـي هذه احلالة ت�سقط املطالبة ، ول يعـــــاد 

املبلغ اإلى �ساحـب العمل . 

ج - م�سي )4( اأربع �سنوات من تاريخ اعتماد البالغ . 

د - اإلغاء البالغ بناء على طلب �ساحــب العمل . 

الف�صـــل اخلامـــ�ص

اجلــــزاءات الإداريــــة

املــادة ) 18 ( 

تفـــر�ض علـــى �ساحــب العمـــل الـــذي يخالـــف اأيــــا من اأحكام هذه الالئحة غرامـــة اإداريـــة ، 
ل تتجاوز )500( خم�سمائة ريال عماين . 

املــادة) 19 ( 

يعاقب العامل اإذا ثبت اأن البالغ �سحيح ، واأن اعرتا�سه غري مربر بغرامة اإدارية ل تقل 
عن )400( اأربعمائة ريال عماين ، ول تزيد على )800( ثمامنائة ريال عماين . 
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG 

 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

97431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ábóæØdG
 

  ∫Éàæ«àfƒc ¿É› ¥óæa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 24791680 : ºbQ ∞JÉg , 114 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/9/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°†ØdGh ÖgòdGh äGôgƒéŸG IQÉŒ
 

  IQÉéà∏d ø°ùM óªMCG ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 197 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   1 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. IQÉ‚ á°TQh

 
  Ω.Ω.¢T IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¿É°ShG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

105620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . (ácô°ûdG QÉ©°T) á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG , âcQÉe ôHƒ°S

  Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¿É°ShG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   2 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ∞jôÿG ÜÉÑ°V ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 á«æØdG äÉeóî∏d ¿hõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf 611 : Ü.Q 547 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   3 8/9/18   9:29 AM
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109236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G ä’É°Uh Qƒ°üb

  IQÉéà∏d QÉµàH’G øcQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 Ω.Ω.¢T ó¨dG áfGO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 424 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   4 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÜÉ°ûNC’Gh Ωƒ«æŸC’G äÉéàæeh É¡àYÉæ°Uh ïHÉ£ŸG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ¢ù«Hƒg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 314: Ü.Q 5 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ™«H

  IQÉéà∏d óHóH ´GóHEG áØ– : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600: Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   5 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  IQÉéà∏d ácÈdG Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3777 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e Ö«côJh ™«H

 ¥ô°ûŸG πÑ≤à°ùŸG ìƒªW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH , áÑjò©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/6/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   6 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á©jô°ùdG äÉÑLƒdGh ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

  Ω.Ω.¢T á«°†ØdG »Ñ«gƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 : Ü.Q 1252 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. ¥OÉæØdG äÉeõ∏à°ùe á«ÑW á«∏«ªŒ OGƒe ¿ÉÑ∏dG ™«æ°üJ

 Ω.Ω.¢T ¿ÉÑ∏dG äÉéàæŸ á«æWƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 1166 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   7 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

  IQÉéà∏d ºFGódG ¥Gô°TE’G  : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡ª«°ù≤Jh äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô°T

  Ω.Ω.¢T Òª©àdGh AÉ‰E’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü Q  37 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   8 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG) É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  áãjó◊G ¿Góª©dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ºëØdG

 √O’hCGh …ó°TGôdG ó«©°S ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   9 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G

 Ω.Ω.¢T »°SÉŸG »ŸÉ©dG ¥ÒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 418 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.  É¡àfÉ«°Uh É¡MÓ°UEGh É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ¢UÉæ°T ègh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   10 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG ™«H

  Ω.Ω.¢T Úeô◊G äGQƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 883 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T Úeô◊G äGQƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 883 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   11 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T Úeô◊G äGQƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 883 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T Úeô◊G äGQƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 883 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T Úeô◊G äGQƒ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 883 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«fƒfÉ≤dG áªLÎdG

  IQÉéà∏d É°VQ ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   13 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. •É£N

  IQÉéà∏d QÉë°U ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

  Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ájóH ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1352 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   14 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ áYÉæ°U

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬FÉcô°Th ÊÉ¡ÑædG º«MôdGóÑY ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü Q 452 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG

  Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd IOƒ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   15 8/9/18   9:29 AM

-41-



(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dC’G ¿óeh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T á«fGƒjódG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 794 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª∏d ô°†NC’G áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   16 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JGƒ¡dG äÉeóNh ∞JGƒ¡dG ™«H

  IQÉéà∏d á∏ÑdG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 1021 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†◊G QhO
 

  á«æWƒdG ¬©jóÑdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   17 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 πeGôØdG , ÎjOGôdGh ∞««µàdG , ácô◊G π≤f RÉ¡L , äƒjõdG Ò«¨J , ‹B’G Ö°SÉ◊G ¢üëa

. áfÉ«°üdGh

 á«°†ØdG ™jQÉ°ûª∏d ™jô°ùdG π◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 516 : Ü.Q 237 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 π«ªL êPƒ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   18 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG ä’hÉ≤e

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »∏gòdG á©ªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 329 : Ü.Q 162 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. OGhôdG êhôa øLGhO ï∏°ùe

  ájô£«ÑdG äÉeóî∏d OGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   19 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«æeC’Gh á«æ≤àdG §Ñ°Vh º«ª°üJh äÉeƒ∏©ŸG øeCGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a äGQÉ°ûà°SG

 
  Ω.Ω.¢T äÉeƒ∏©ŸG øeC’ Qhó¡ÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 350 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

Gô``«`aƒdC’G QÉ``Ñ`°U äGô``°†ëà°ùe , Rƒ``∏dG ¿ƒ``HÉ°U , Rƒ``∏dG âjR , ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe 
,  (ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y , ¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U ,  (ô£Y) ¿Éeô¡c ,  π``«ªéàdG ¢VGô```ZC’ 
ájô£Y äƒjR , RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR , áæjõdG ¿ƒHÉ°U øe ™£b , äƒªZÈdG âjR 
äÉ°UÓN ,  É«fƒdƒµdG  AÉe ,  ô¡£e ¿ƒHÉ°U ,  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,  OÉÑµdG  øe 
,  (Qƒ£Y)  QƒgR  äÉ°UÓN  ,  ájÒKCG  äƒjR  ,  ájÒKCG  äÉ°UÓN  ,  ájô£Y  äƒjR  ,  ájÒKCG 
, (Qƒ£Y) ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY 
âjR , QƒîÑdG OƒY , Úª°SÉ«dG âjR , (ô£Y) ¿ƒfƒjCG , QƒîH , ∫ƒ`«fGÒL , á``jÒà∏¨dG â``jR 
ä’ƒ°ùZ , äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e ¢SÉ«cCG , ¿ƒª«∏dG øe ájô£Y äƒjR , ≈eGõÿG AÉe , ≈eGõÿG 
á°UÓN , á«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) 
Qƒ£©∏d äƒjR , (Qƒ£©dG áYÉæ°üd) ∂°ùe ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ´Éæ©f , (…ô£Y âjR) ´Éæ©ædG 
âjR , (áÑ«W íFGhQ) Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe , Qƒ£Y ,Qƒ£Y , íFGhôdGh 
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
, ¿ƒHÉ°U , ô£©e Ö°ûN , ô£©e AÉe , ∫hôØ°S , äÉ°VÉ«Ñ∏d Iô£©e ¢SÉ«cCG , OQƒdG AÉe , OQƒdG 
á«æ£b πjOÉæe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U , ¿ƒHÉ°üdG øe ™£b , ¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U 
¿ÉÑ∏dG AÉe , ¿ÉÑ∏dG äÉ≤à°ûe , (QƒîH)¿ÉÑd , ∫óæ°U IQOƒH , Iô£©e √É«e ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe 

. ¿ÉÑ∏dG âjR

™jQÉ°ûŸGh IQÉéà∏d á«`aÉ©dG ¿Éà°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH  
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 517 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«°ü°üîàdG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Ω.Ω.¢T »°ü°üîàdG »Ñ£dG ÊÉª©dG »HQhC’G õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 246 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   21 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Ω.Ω.¢T »Ñ£dG ¿É› ¢VQCG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.  äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  Ω.Ω.¢T áãjó◊G ihõf äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   22 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏M

  Ω.Ω.¢T ≥`````jƒ``°ûàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2316 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG äGhOC’Gh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒh á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉŒh á«ë°üdG äGhOC’G IQÉŒ

  á«dhódG ÉfÉaÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   23 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG

 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûŸGh QÉªãà°SÓd ¢SGôe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 46 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°üdG
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ≥jƒ°ùJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   24 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
.  õÑîŸG äÉéàæe äÉjƒ∏◊G

 ≥jƒ°ùà∏d ∫Éæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô````°TƒH , á«WƒdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«HôY Ò¨dGh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

  á«æWƒdG ó©°SC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   25 8/9/18   9:29 AM
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(1256) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG

 ±ƒØ¡dG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , πîf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 53.indd   26 8/9/18   10:13 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

مكتب اخلالدية لال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طلعة الأنوار للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طلعة الأنوار للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1750860 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/7/30م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافظة م�شقط - العذيبة ال�شمالية - فلة رقم : 354  
�ش.ب : 785 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 24495239 - 99229700 فاك�ش رقم : 24495238
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكامل املتاألقة - ت�شامنية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقوم بت�سفية �سركة 
الكامل املتاألقة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1170558 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط - ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 

 جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �شقة رقم : 22 - الطابق الثاين
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 94350030 - 24595913 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النربا�ش املتاألق للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقوم بت�سفية �سركة 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  املتاألق  النربا�ش 
1155160 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط - ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 

 جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �شقة رقم : 22 - الطابق الثاين
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 94350030 - 24595913 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شط احلر للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقوم بت�سفية �سركة 
ال�سط احلر للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1104279 ، 
وفقا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/7/15م ، وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيـــل ال�سركــــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط - ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 

 جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �شقة رقم : 22 - الطابق الثاين
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 94350030 - 24595913 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حمد بن �سعود بن حمد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد دار�س للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  دار�س  اأجماد  �سركــة  بت�سفيــة  اأنه يقوم  العلوي  �سعود بن حمد  يعلن حمد بن 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1313797 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 192 ر.ب : 611
هاتف رقم : 94061924 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليل املدينة للتجارة �س.م.م

يعلن حمد بن �سعود بن حمد العلوي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة ليل املدينة للتجارة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 5141745 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب : 192 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99004431 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن �سعيد بن حمد العزيزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املحرتفني للتجارة - ت�سامنية
اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة طالئـــع املحرتفــني  يعلن نا�سر بن �سعـيد بـن حمــد العزيــزي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1050343 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/23م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة 
اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 99220865 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عي�سى بن حممد بن �سامل ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفكر الثاقب �س.م.م
يعلن عي�سى بن حممد بن �سامل ال�سعدي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة الفكر الثاقب �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1044200 ، وفقا لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/3/14م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى 
اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم : 99338104 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن فا�سل بن حممد اخلزيري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفاتيح اخلري للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن فا�سل بن حممد اخلزيري اأنه يقوم بت�سفية �سركة مفاتيح اخلري للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1467581 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام 
الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية العوابي - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب : 20 ر.ب : 317
هاتف رقم : 99887759 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن عي�سى بن �سعود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع عاهن للتجارة �س.م.م
للتجارة  عاهن  ربوع  �سركة  بت�سفية  يقوم  اأنه  العامري  �سعود  بن  عي�سى  بن  �سامل  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــــم 1003008 ، وفقـــا لتفـــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
احلمي�سيني - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92300611 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمدان بن حمود بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النقية - تو�سية
 - النقية  �سركــة م�ساريع  بت�سفيــة  يقوم  اأنه  العامري  بن حمود بن حممد  يعلن حمدان 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1095093 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/28م ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
قلعة العوامر - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 96391726 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ح�سن بن حممد بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام اجلديدة - ت�سامنية
يعلـن ح�سـن بـن حممــد بــن حمــد النبهانــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركـــة املــرام اجلديــدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1121063 ، وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99317134 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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داود بن �سليمان بن حممد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سليمان بن حممد بن �سيف الكندي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن داود بن �سليمان بن حممد الكندي اأنه يقوم بت�سفيــة �سركــة �سليمان بن حممد بن 
�سيف الكندي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 
5072824 ، وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب : 845 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99476377 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

قا�سم بن حممد بن اإبراهيم العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خدمات التقنية املتكاملة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن قا�سم بن حممد بن اإبراهيـم العجمــي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــــة خدمــات التقنيــة 
الـتجــاري بالرقــم  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  املتكاملــة للتجــارة واملقاولت �س.م.م 
1028060 ، وللم�سفــي وحده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة �سمال الباطنة
�س.ب : 511 ر.ب : 315

هاتف رقم : 92052020 فاك�س رقم : 26861883 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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في�سل بن علي بن �سيف العادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منازل قريات �س.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــــة م�ساريع منازل قريات  العادي  يعلن في�سل بن علي بن �سيف 
، وللم�سفــي وحده  الـتجــاري بالرقــم 1123607  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  �س.م.م 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�س.ب : 455 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99382122 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن حممد بن عبيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سميت للتجارة �س.م.م
يعلن خالد بن حممد بن عبيد الكلباين اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــــة واحة �سميت للتجارة 
، وللم�سفــي وحده  الـتجــاري بالرقــم 7075081  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  �س.م.م 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب : 687 ر.ب : 511
هاتف رقم : 95050033 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليمان بن حمفوظ بن جمعة ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرار �س.م.م
اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــــة الغرار �س.م.م ،  يعلن �سليمان بن حمفوظ بن جمعة ال�سلتي 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1689622 ، وللم�سفــي وحده حق متثيـــل 
ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب : 297 ر.ب : 130
هاتف رقم : 95512189 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمود بن هالل بن �سويد الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة للحفريات �س.م.م
يعلن حمــود بن هــالل بن �سويــد الر�سيـدي اأنــه يقــوم بت�سفيــة ال�سركــــة املتحــدة للحفريــات 
، وللم�سفــي وحده  الـتجــاري بالرقــم 1598473  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  �س.م.م 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�س.ب : 2505 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99327713 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة ملنتجات الرخام �س.م.م

يعلن حمــود بن هــالل بن �سويــد الر�سيـدي اأنــه يقــوم بت�سفيــة ال�سركــــة املتحــدة ملنتجــات 
الرخام �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1598481 ، وللم�سفــي 
وحده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�س.ب : 2505 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99327713 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرعة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن حمــود بن هــالل بن �سويــد الر�سيـدي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــــة الفرعــة للتجـــارة 
واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1598449 ، وللم�سفــي 
وحده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�س.ب : 2505 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99327713 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن حممد بن حبيب ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم االأربعة للتجارة �س.م.م
يعلن خالــد بـن حممــد بــن حبيــب ال�سليمــي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة النجـــوم الأربعــة 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1540955 ، وللم�سفــي 
وحده حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�س.ب : 1244 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99331362 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ناجم بن حمدون بن �سفيان امل�سلمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية ملنتجات النخيل وم�ستقاتها �س.م.م
ملنتجات  الوطنية  �سركــــة  بت�سفيــة  يقـــوم  اأنــه  امل�سلمي  �سفيان  ناجم بن حمدون بن  يعلن 
النخيل وم�ستقاتها �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1291457 ، 
وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/6/19م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثــيل ال�سركـــة فـــي 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 97158280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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كامل بن عمر بن عبداللـه املخلدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلدان للتجارة - ت�سامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة البلدان للتجــارة -  يعلن كامل بن عمر بن عبداللـه املخلدي 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقــم 1617745 ، وللم�سفــــي وحده 
حــق متثــيل ال�سركـــة فـــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب : 1679 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99349111 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأ�سامة بن حممود بن خري حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�ساة الوطنية �س.م.م
يعلن اأ�سامة بن حممود بن خري حممد الزدجايل اأنه يقوم بت�سفية �سركـة املر�ساة الوطنية 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1074516 ، وللم�سفي وحده حــق 
متثــيل ال�سركة فـــي الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور 

التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط

�س.ب : 7 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95595559 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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فهد بن حممد بن هالل اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبيان للتجارة واملقاوالت والتعمري �س.م.م
يعلـــن فهــــد بــن حممــد بــن هــــالل اخلليلــي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة التبيـــان للتجــارة 
واملقاولت والتعمري �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1184771 ، 
وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثــيل ال�سركـــة فـــي 
الت�سفية اأمـام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب : 236 ر.ب : 130
هاتف رقم : 92118806 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف نزوى احلديثة �س.م.م

يعلن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة اأرياف نزوى احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــم 1010821 ، وفقــا لتفــاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سفــــي وحده حــق متثــيل ال�سركـــة فـــي الت�سفية اأمـام الغــري ، 
وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب : 400 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99787933 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�أحمد بن �صباح بن �أحمد بامتريه
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية
 ل�صركة �أحمد بن �صباح �أحمد بامتريه و�أوالده للتجارة - تو�صية

يعلن اأحمد بن �سباح بن اأحمد بامتريه اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأحمد بن �سباح اأحمد بامتريه 
واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2093200 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �صاللة - حمافـظــة ظفار

�ص.ب : 697 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99494236

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد جعفر �أحمد �إبر�هيم خلف

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة فلج �ل�صالم �ص.م.م

 ، ال�سالم �ش.م.م  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فلج  اإبراهيم خلف  اأحمد  يعلـن حممد جعفر 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  11397٨0 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/3/12م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 92526817
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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كماالن بن ر�صول بخ�ص بن حممد �لبلو�صي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة درة �لغرب للتجارة - ت�صامنية
الغرب  درة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  ر�سول بخ�ش بن حممد  يعلـن كماالن بن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1790٨54 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 498 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 95188600
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبد�لغفار بن ب�صره بن عبد�ل�صتار 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لفهد لالت�صاالت - تو�صية

يعلـن عبـدالغـفار بن بـ�سره بن عبــدال�ستــار اأنـــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة الفهـــد لالت�ســـاالت - 

تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1190141 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/3/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 99377335
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمود بن هالل بن �صويد �لر�صيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صاريع �لعقيق �لتجارية �ص.م.م
العقيق  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الر�سيدي  �سويد  بن  هالل  بن  حمود  يعلـن 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1266373 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 2505 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99327713

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبد�ل�صالم بن �أحمد �حلرمي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �أبر�ج م�صقط �لوطنية �ص.م.م

الوطنية  م�سقط  اأبراج  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  احلرمي  اأحمد  بن  عبدال�سالم  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1741659 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 242 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 94441771
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ه�صام بن ح�صن بن حممد �جلمايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة مد�ئن �ل�صرق �الأق�صى �ص.م.م
يعلـن ه�سام بن ح�سن بن حممد اجلمايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مدائن ال�سرق االأق�سى 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1094002 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/6/4م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�لقرم - واليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط
�ص.ب : 545 ر.ب : 118

هاتـف رقــم : 24560318
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صليمان بن حمفوظ بن جمعة �ل�صلتي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة هند�صة �لد�ر �لعاملية �ص.م.م

الدار  هند�سة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سلتي  جمعة  بن  حمفوظ  بن  �سليمان  يعلـن 
وللم�سفـي   ،  1163907 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العاملية 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لقرم - واليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط

�ص.ب : 297 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 95512189

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن خمي�ص بن جمعة �حل�صار
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صقى للتجارة �ص.م.م

يعلـن حممد بن خمي�ش بن جمعة احل�سار اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سقى للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 16٨٨٨47 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 582 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 99420015
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
فهد بن حممد بن عبد�لنبي مكي 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �ملوؤ�ص�صة �لعامة لالإن�صاء�ت �ص.م.م

يعلـن فهد بن حممد بن عبدالنبي مكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املوؤ�س�سة العامة لالإن�ساءات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 15090٨0 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - حمافـظــة م�صقط
هاتـف رقــم : 99233366

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فهد بن حممد بن هالل �خلليلي\
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة رمز �لنقاء للت�صميم و�لتجارة �ص.م.م
النقاء للت�سميم  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمز  يعلـن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1190149 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/6/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�لغربة �ل�صمالية - واليـة بو�صر  - حمافـظــة م�صقط

�ص.ب : 236 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 92118806

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة قناطر لتقنية �ملعلومات �ص.م.م
يعلـن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قناطر لتقنية املعلومات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 10665٨1 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/5/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�خلوير - واليـة بو�صر  - حمافـظــة م�صقط
�ص.ب : 1306 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 92118806

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 

�مل�صفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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�أحمد بن �صيف بن علي �ملحاربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة مناظر �صيح �صر�ب للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية
�سراب  �سيح  مناظر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املحاربي  علي  بن  �سيف  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1174٨75 ، 
وفقا التفــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�صناو - واليـة �مل�صيبي - حمافـظــة �صمال �ل�صرقية

�ص.ب : 84 ر.ب : 418
هاتـف رقــم : 92263308

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صيف بن ثابت بن حمد �ملجعلي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صيف وثابت �أبناء حمد بن �صلطان �ملجعلي - ت�صامنية

يعلـن �سيف بن ثابت بن حمد املجعلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سيف وثابت اأبناء حمد بن 
�سلطان املجعلي - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 502٨٨25 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركــــاء املـــوؤرخ 201٨/1/7م ، وللم�سفـي وحـــده حــــــق متثيـــل ال�سركــــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة منح - حمافـظــة �لد�خلية

�ص.ب : 323 ر.ب : 619
هاتـف رقــم : 99777111

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�إقبال بن غالم بن ح�صني �لبلو�صي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة جنم �ل�صيافة - تو�صية

يعلـن اإقبال بن غالم بن ح�سني البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنم ال�سيافة - تو�سية ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 104٨951 ، وللم�سفــــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 106 ر.ب : 120

هاتـف رقــم : 99342155
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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن خمتار بن عبد�لر�صول �للو�تي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة مركز �لعا�صمة �ل�صحي �ص.م.م

العا�سمة  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز  اللواتي  يعلـن علي بن خمتار بن عبدالر�سول 
ال�سحي �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1195905 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/6/11م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99314131

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 

�مل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سعود بن عبدالعزيز بن �سامل املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماك كونول دويل اخلليج �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ماك كونول دويل  يعلـن �سعود بن عبدالعزيز بن �سامل املهري 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1194470 ، وفقا التفاق  ، وامل�سجلـة لدى  اخلليج �ش.م.م 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/1/15م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3853 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95555038

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 .
�سعود بن عبدالـله بن زايد النعيمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بن عبداللـه النعيمي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن �سعود بن عبدالـله بن زايد النعيمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سعود بن عبداللـه النعيمي 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 310٨791 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/7/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 62 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99878012
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 .
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عبدالرزاق بن حممد بن جمال البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب اخلو�ش �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دروب اخلو�ش  يعلـن عبدالرزاق بن حممد بن جمال البلو�سي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1764691 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/7/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 231 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99089752

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 .
علي بن �سعيد بن ها�سل البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن �سعيد بن ها�سل البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمال ال�سيب للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1739522 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/3/17م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 58 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99210003
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 .
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خمي�ش بن حممد بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات املبتكرة للطاقة �ش.م.م
املبتكرة  �سركـــة اخلدمات  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  امل�سرفـي  را�سد  بن  بن حممد  يعلـن خمي�ش 
للطاقة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1012315 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
غال ال�سناعية - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 1469 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 22086800 فاك�ش رقم : 22086901

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 .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاب املرجانية للتجارة �ش.م.م
املرجانية  ال�سعاب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  امل�سرفـي  را�سد  بن  يعلـن خمي�ش بن حممد 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1313٨43 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املـوؤرخ 201٨/7/25م ، وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمـــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
غال ال�سناعية - واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 1469 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 22086800 فاك�ش رقم : 22086901

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 .
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طالل بن اأحمد بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد البندر للتجارة �ش.م.م
تعلـن طالل بن اأحمد بن �سامل اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سواعد البندر للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1175706 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلريان  - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1003 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99634245

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 .
�سيف بن عبدالرحمن ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وئام الوادي الكبري للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سيف بن عبدالرحمن ال�سعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة وئام الوادي الكبري للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1764٨96 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/7/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

الوادي الكبري - واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 1625 ر.ب : 122
هاتـف رقــم : 92369888

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 .
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لبنة بنت خلفان بن �سيف العمريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتال البي�ساء للتجارة �ش.م.م
تعلن لبنة بنت خلفان بن �سيف العمريية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركة الرتال البي�ساء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 10719٨0 ، وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 95695697

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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
بدر بن مبارك بن علي احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظل اليا�سمني احلديثة �ش.م.م

يعلـن بدر بن مبارك بن علي احلجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ظل اليا�سمني احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075675 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/6/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم : 96670221 

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 .
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فهد بن محمد بن هالل اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة امل�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن فهد بن محمد بن هالل اخلليلي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة واحة امل�ساريع احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1059561 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

القرم - والية بو�شر - محافظة م�شقط
�ش.ب : 1652 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99202894

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد الإدارة امل�شاريع �ش.م.م
امل�ساريع  اأجماد الإدارة  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة  يعلن فهد بن محمد بن هالل اخلليلي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1000706 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - محافظة م�شقط
�ش.ب : 1306 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99637881

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شند�ش الإدارة الفنادق �ش.م.م

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة �سند�ش الإدارة الفنادق  يعلن فهد بن محمد بن هالل اخلليلي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1084063 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/13م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية بو�شر - محافظة م�شقط
�ش.ب : 1306 ر.ب : 130
هاتف رقم : 96787644

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�شفــي

املنت�شر بن �شعود بن �شليمان املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج م�شقط الع�شرية �ش.م.م
يعلن املنت�سر بن �سعود بن �سليمان املعويل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأمواج م�سقط الع�سرية 
، وللم�سـفـي وحده  بالرقـــم 1132019  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
محافظة م�شقط

�ش.ب : 2013 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95140585

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�شفــي

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

اأمين محمد رحيم داد محمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج �شداب �ش.م.م
يعلن اأمين محمد رحيم داد محمد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة تاج �سداب �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1260196 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99242225

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املا�ش االأزرق الدولية - تو�شية

يعلن اأمين محمد رحيم داد محمد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة املا�ش االأزرق الدولية - 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1255778 ، وللم�سـفـي وحده  ، وامل�سجلــة لــدى  تو�سية 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99242225

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�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البناء الذكي - تو�شية

 - الذكي  البناء  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  البلو�سي  محمد  داد  رحيم  محمد  اأمين  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1270123 ، وللم�سـفـي وحده  ، وامل�سجلــة لــدى  تو�سية 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99242225

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلا�شبات الفائقة - تو�شية

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة احلا�سبات الفائقة -  يعلن اأمين محمد رحيم داد محمد البلو�سي 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1241547 ، وللم�سـفـي وحده  ، وامل�سجلــة لــدى  تو�سية 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99242225

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�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العنقاء الربونزية للتجارة - تو�شية

يعلن اأمين محمد رحيم داد محمد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة العنقاء الربونزية 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1268684 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1700 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99242225

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�شفــي

بدر بن حميد بن محمد امل�شلمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مثلث الو�شطى للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية
يعلن بدر بن حميد بن محمد امل�سلمي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة مثلث الو�سطى للتجارة 
واملقاوالت  - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1166510 ، وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الدقم - محافظة الو�شطى

هاتف رقم : 93333153
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�شفــي
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علي بن حمود بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة علي وخالد اأبناء حمود بن عبداللـه احلارثي  - ت�شامنية

اأبنــاء  اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة علــي وخالــد  يعلن علي بن حمود بن عبداللـه احلارثـي 
حمود بن عبداللـه احلارثي  - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1460978 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بركاء - محافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 536 ر.ب : 620
هاتف رقم : 95684147

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�شفــي

اأحمد بن محمد بن �شعيد ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقري والها�شمي للتجارة �ش.م.م   
يعلن اأحمد بن محمد بن �سعيد ال�سقري اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة ال�سقري والها�سمي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1487027 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
وادي عدي  - والية مطرح - محافظة م�شقط

�ش.ب : 417 ر.ب : 116
هاتف رقم : 98160443

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�شفــي
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�شيف بن ثابت بن حمد املجعلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة مطعم �شيف وثابت اأبناء حمد بن �شلطان املجعلي - ت�شامنية

يعلن �سيف بن ثابت بن حمد املجعلي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة مطعم �سيف وثابت اأبناء 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  حمد بن �سلطان املجعلي - ت�سامنية 
5037964 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
عز - والية منح - محافظة الداخلية

�ش.ب : 323 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99777111

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�شفــي

عبدالرحيم بن �شامل بن عبداللـه ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الراقي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن عبدالرحيم بن �سامل بن عبداللـه ال�سيابي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة الراقي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1277225 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/31م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية دماء والطائيني - محافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 55 ر.ب : 424
هاتف رقم : 99124473

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�شفــي
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�شامل بن م�شلم بن �شامل اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عني الزام للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  الزام  عني  �سركـة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  اخلنجري  �سامل  بن  م�سلم  بن  �سامل  يعلن 
التـفاق  وفقــا   ،  1547739 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ال�شيب - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 96076123
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�شفــي

علي بن حمود بن حمد ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوامخ لزق للتجارة �ش.م.م 
للتجــارة  لــزق  �سوامــخ  �سركـة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  ال�سبيبي  يعلن علي بن حمود بن حمد 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 6068510 ، وللم�سـفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية امل�شيبي - محافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 3 ر.ب : 413
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�شفــي
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وليد بن اإ�شماعيل بن مو�شى البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة وليد بن اإ�شماعيل البلو�شي وعلي بن عبيد املعمري - ت�شامنية

يعلن وليد بن اإ�سماعيل بن مو�سى البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة وليد بن اإ�سماعيل 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  املعمري - ت�سامنية  البلو�سي وعلي بن عبيد 
بالرقـــم 3172627 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 92882880
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 لل�شركة االأهلية املتحدة ل�شناعة املنتجات االأ�شمنتية �ش.م.م
يعلن وليد بن اإ�سماعيل بن مو�سى البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة ال�سركـة االأهلية املتحدة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  االأ�سمنتية  املنتجات  ل�سناعة 
1050149 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 499 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99886939

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�شفــي
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فاطمة بنت عبدالكرمي الب�شتكية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياحني ال�شمال احلديثة للتجارة - تو�شية
تعلن فاطمة بنت عبدالكرمي الب�ستكية اأنــها تقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة رياحني ال�سمال احلديثة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1164237 ، وللم�سـفـية 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92274495

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�شفــية

بدر بن محمد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوب ح�شيفني للتجارة - تو�شية
يعلن بدر بن محمد بن علي البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة جنوب ح�سيفني للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1232130 ، وللم�سـفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شنا�ش - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 245 ر.ب : 324
هاتف رقم : 92382005

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�شفــي
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علي بن عبيد بن اإبراهيم امليا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة علي بن عبيد بن اإبراهيم امليا�شي وولده للتجارة - تو�شية

يعلن علي بن عبيد بن اإبراهيم امليا�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة علي بن عبيد بن اإبراهيم 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - للتجارة  وولده  امليا�سي 
3249247 ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 344 ر.ب : 324
هاتف رقم : 92274495

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�شفــي

موزة بنت خمي�ش بن �شنني ال�شيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظل العيون للتجميل - ت�شامنية
اأنــها تقـــوم بت�سفـيـة �سركـة ظل العيون للتجميل  تعلن موزة بنت خمي�ش بن �سنني ال�سيدية 
وللم�سـفـية   ،  1204847 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   -
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 255 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92209667

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�شفــية

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1256(

�سعيد بن علي بن ناجم الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة العاملية خلدمات التدريب �ش.م.م
يعلن �سعيد بن علي بن ناجم الغيالين اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـة اجلزيرة العاملية خلدمات 
التدريب �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1179721 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/6/19م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96791111

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

اإقبال بن غالم بن ح�سني البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخري للكهرباء والتجهيزات - تو�سية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة االأخيــر للكهربــاء  اإقبال بن غــالم بن ح�سيــن البلو�سـي  يعلن 
 ،  1012065 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سيــة   - والتجهيــزات 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 106 ر.ب : 120
هاتف رقم : 99342155

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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حمد بن محمد بن حمد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سحاق وحمد العلوي للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن محمد بن حمد العلوي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة اإ�سحاق وحمد العلوي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1170663 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/18م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 95512142
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 املعبيلة احلديثة �ش.م.م

املعبيلة احلديثة  رتاج  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  العلوي  يعلن حمد بن محمد بن حمد 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1160769 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط
هاتف رقم : 95512142

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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خمي�ش بن محمد بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى العاملية للنفط والغاز  �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن محمد بن را�سد امل�سرفـي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة نزوى العاملية للنفط 
والغاز �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1209669 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
غال ال�سناعية - بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب : 1469 ر.ب : 133
هاتف رقم : 22086800 فاك�ش رقم : 22086901

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 امل�سهد الأخ�سر  �ش.م.م

 ، االأخ�سر �ش.م.م  امل�سهد  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنــه  امل�سرفـي  را�سد  بن  يعلن خمي�ش بن محمد 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1117670 ، وفقا التفاق ال�سركــاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/7/25م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

غال ال�سناعية - بو�سر - محافظة م�سقط
�ش.ب : 1469 ر.ب : 133

هاتف رقم : 22086800 فاك�ش رقم : 22086901
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 خلفان بن �سيف احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمنية ال�سعيدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خلفان بن �سيف احلديدي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركــة االأمنية ال�سعيدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1012411 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/7/25م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 517 ر.ب : 400
هاتف رقم : 99899456

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 �سعيد بن ها�سل البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلعة للحا�سب الآيل �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن ها�سل البو�سعيدي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة القلعة للحا�سب االآيل 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1585142 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 58 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99210003

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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�شعيد بن نا�شر بن عبيد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الب�ضاط ال�ضند�ضي للتجارة - ت�ضامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة الب�ســاط ال�سند�سـي  يعلن �سعيــد بن نا�سـر بــن عبيــد ال�سبلي 
 ،  3206483 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنيــة   - للتجـارة 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �ضحار -  حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 99419055
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

عمران بن علي بن �ضعيد الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ج�ضور خور احلمام للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة ج�سور خور احلمام  يعلن عمران بن علي بن �سعيد الهطايل 
 ،  1123158 اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم  للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى 
وللم�سـفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 95933199
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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اأحمد بن �ضليمان بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العيون اخل�ضراء للتجارة - ت�ضامنية
اخل�سراء  العيـون  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  العجمي  علي  بن  �سليمان  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 3194817 , وللم�سـفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 10 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99377445
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

خالد بن حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأفالج الطريف للتجارة - ت�ضامنية
يعلن خالد بن حممد بن علي املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة اأفالج الطريف للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1041087 , وللم�سـفـي وحده حـق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 98006618
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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مرمي بنت خليفة بن م�ضعود اخلن�ضورية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأمواج بحور �ضحار للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
اأمواج بحور  �سركـة  بت�سفـيـة  تقـــوم  اأنــها  بنت خليفة بن م�سعود اخلن�سورية  تعلن مرمي 
�سحار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1033071 , وللم�سـفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 96575338

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــية

حممد بن �ضامل بن حميد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة ال�ضبكة العاملية لالأ�ضطح اخلارجية والتجارة �ش.م.م 

العاملية  ال�سبكة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الوهيبي  حميد  بن  �سامل  بن  حممد  يعلـن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  والتجارة  اخلارجية  لالأ�سطح 
1055172 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�ضقط 

�ص.ب : 1759 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 99383703

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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حمدان بن را�ضد بن عبيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة را�ضد بن عبيد اجلابري و�ضركاه للم�ضاريع الوطنية - ت�ضامنية

عبيــد  بــن  را�سد  �سركــــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنـــه  اجلابري  عبيد  بن  را�سد  بن  حمدان  يعلن 
اجلابري و�سركاه للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري 
بالرقـــم 1143204 , وللم�سـفـي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية لوى - حمافظة �ضمال الباطنة
�ص.ب : 12 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99369333
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة را�ضد بن عبيد اجلابري واأوالده للتجارة �ش.م.م 
عبيــد  بـــن  را�سد  �سركــــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنـــه  اجلابري  عبيد  بن  را�سد  بن  حمدان  يعلن 
 ،  1018117 اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم  اجلابري واأولده للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى 
وللم�سـفـــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 12 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99369333

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة لوى للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن حمدان بن را�سد بن عبيد اجلابري اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــــة لوى للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 3166821 , وللم�سـفـي وحده حـق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 12 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99369333

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمدان اجلابري للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

يعلن حمدان بن را�سد بن عبيد اجلابري اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــــة حمدان اجلابري للتجارة 
واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1021823 , وللم�سـفـي 
وحده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب : 12 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99369333

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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مكتب بي دي اأو جواد حبيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بور لالإن�شاءات �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي اأو جــواد حبيــب اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة بــــور للإن�ســـاءات �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1123387 , وللم�سفــي وحــده حق متثيـــل 
ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري , وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة الأمـور التــي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
القرم - بناية �شاطئ الأولى - الطابق ال�شاد�ش - مكتب رقم : 601 و602

�ش.ب : 1176 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24955100 فاك�ش رقم : 24649030 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبداللـه بن خمي�ش بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقهى عرو�ش تركيا �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خمي�ش بن �سعيد البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفيــة �سركــة مقهى عرو�ش تركيا 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1013081 , وللم�سفــي وحــده 
حق متثيـــل ال�سركة فــي الت�سفيــــة اأمـــام الغــري , وعلى اجلميــع مراجعـة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 105 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99858565 - 99332880  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب دليل املحا�سب لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة العنكبوت للتجارة - تو�سية
العنكبوت  �سبكة  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  املحا�سب  دليل  مكتب  يعلن 
للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1696840 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميدنيت �ش.م.م
يعلن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة ميدنيت �ش.م.م ، وامل�سجلــة 
لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1261551 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال 
الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 

�سيف بن عبداللـه بن �سيف ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحانة الغوي�سة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف ال�سيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة ريحانة الغوي�سة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1062250 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

هاين بن �سعيد بن مبارك الغيثي و�سامل بن حممد بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنامة لالإن�ساءات - ت�سامنية
يعلن هاين بن �سعيد بن مبارك الغيثي و�سامل بــن حممـــد بــن علـــي ال�سبلـــي ب�سفـتهمــا 
امل�سفــيني ل�سركة املنامة للإن�ساءات - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 
بالرقـــم 1132295 ، عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــيان
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�سعيد بن حمد بن مبارك الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجل�سور اجلديدة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن مبارك الريامي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة م�ساريع اجل�سور اجلديدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1030668 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع الريامي واحل�سني الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن مبارك الريامي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة م�ساريع الريامي واحل�سني 
الوطنية للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1670182 ، عن 
املــادة )27( من  القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سلم بن �سعيد بن م�سلم العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق املعمورة للتجارة - تو�سية 
يعلن م�سلم بن �سعيد بن م�سلم العمري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سرق املعمورة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1069856 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن م�سلم بن علي املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن م�سلم علي عامر جيد و�سريكه للتجارة
يعلن �سامل بن م�سلم بن علي املهري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سامل بن م�سلم علي عامر 
جيد و�سريكه للتجارة ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1065485 ، عن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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طالب بن �سامل بن م�ستهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب بن �سامل م�ستهيل العامري
يعلن طالب بن �سامل بن م�ستهيل العامري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة طالب بن �سامل م�ستهيل 
العامري ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2043246 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن اأحمد بن �سعد رعفيت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرب �ساللة ال�ساملة
 ، ال�ساملة  �سللة  غرب  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  رعفيت  �سعد  بن  اأحمد  بن  �سعيد  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1163487 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليل بن �سامل بن خيلة الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليل الها�سمي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية
يعلن خليل بن �سامل بن خيلة الها�سمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة خليل الها�سمي و�سركاه 
، عن   7024843 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداحلميد بن �سالح بن علي احلمادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي امل�سنعة الوطنية للتجارة - تو�سية
امل�سنعـــة  ريـــم  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـته  علــي احلمــادي  بــن  بــن �سالــح  يعلن عبداحلميــد 
الوطنية للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1223260 ، 
عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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م�سلم بن �سامل بن عامر الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�سلم بن �سامل بن عامر الها�سمي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن م�سلم بن �سامل بن عامر الها�سمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة م�سلم بن �سامل بن عامر 
الها�سمي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 
5063167 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة 

)27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن �سامل بن عبداللـه الفجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء حي عا�سم �ش.م.م
اأ�ســـواء حــي عا�ســم  يعلن خالد بن �سامل بـن عبداللــه الفجـري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1090337 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة العاملية احلديثة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سامل بـن عبداللــه الفجـري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اللم�سة العاملية احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1065423 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنطقة الباردة للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سامل بـن عبداللــه الفجـري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة املنطقة الباردة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1160641 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع عبداللـه الها�سمي واأوالده التجارية �ش.م.م
عبداللـــه  م�ساريــع  ل�سركـــــة  امل�سفــي  ب�سفـته  الفجـري  عبداللــه  بـن  �سامل  بن  يعلن خالد 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  التجارية  واأولده  الها�سمي 
لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عن   ،  1365690

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤ ال�سافـي العاملية �ش.م.م

يعلن خالد بن �سامل بـن عبداللــه الفجـري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــــة اللوؤلوؤ ال�سافـي العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1082203 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يو�سف بن عامر بن علي الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار النطلة للتجارة - ت�سامنية
يعلن يو�سف بن عامر بن علي الها�سمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة اأزهار النطلة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 5084300 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن اأحمد بن نا�سر املفرجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ للتنمية والتطوير �ش.م.م
للتنميــة  ال�سمـــوخ  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  املفرجـــي  نا�ســر  بــن  اأحمــد  بــن  يعلن حممــد 
والتطوير �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1080405 ، عن انتهـــاء 
قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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جالل بن عيد بن حمود اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الهند�سية خلراطة وحدادة املعادن �ش.م.م
خلراطـــة  الهند�سيـــة  لل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  اليعقوبي  حمود  بن  عيد  بن  جلل  يعلن 
وحدادة املعادن �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1260626 ، عـــن 
من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�سفــيقانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
عو�ش بن مبارك بن �سيف اجل�سا�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عو�ش اجل�سا�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية
اجل�سا�سي  عو�ش  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  اجل�سا�سي  �سيف  بن  مبارك  بن  عو�ش  يعلن 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 7045727 ، 
عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سيف بن حمد احلمرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه وخليل احلمرا�سدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سيف بن حمد احلمرا�سـدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة عبداللــــه وخليــل 
احلمرا�ســدي للتجــارة واملقـــاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري 
الكيــــان القانونــي لل�سركــة وفقــا  اأعمــال الت�سفيــة وزوال  انتهـــاء  ، عن  بالرقـــم 1004779 

لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه وخالد احلمرا�سدي للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سيف بن حمد احلمرا�سـدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة عبداللــــه وخالد 
الـتجــــاري بالرقـــم  ال�سجــــــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  احلمرا�ســدي للتجـــارة - ت�سامنية 
لل�سركــة وفقــا لأحكــام  القانونــي  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء  ، عن   1004784

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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حامد بن حممد بن �سهيل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كان التجارية 
يعلن حامد بن حممد بن �سهيل ال�سنفري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة كان التجارية ، وامل�سجلة 
وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهاء  عن   ،  1016753 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــة  لدى 
الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة ظفار للتجارة واخلدمات

امل�سفــي ل�سركة �سبكة ظفار للتجارة  ال�سنفري ب�سفـته  يعلن حامد بن حممد بن �سهيل 
واخلدمات ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2199815 ، عن انتهـــاء اأعمــال 
املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة ظفار للديكور

يعلن حامد بن حممد بن �سهيل ال�سنفري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة �سبكة ظفار للديكور ، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1150737 ، عن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
التجارية  ال�سركات  املــادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكــام  القانوين  الكيــــان  وزوال 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

وليد بن �سليمان بن �سعيد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ركاز للتدريب وتنمية املوارد الب�سرية �ش.م.م

يعلن وليد بن �سليمان بن �سعيد الإ�سماعيلي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة ركاز للتدريب وتنمية 
املوارد الب�سرية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1784862 ، عن 
املــادة )27( من  القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء 

قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه ال�سرياوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزالج للتجارة - ت�سامنية

يعلن اإ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه ال�سرياوي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة املزلج للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3173712 ، عن انتهاء اأعمــال 

ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

هالل بن حممد بن غدير املقبايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي �سحار املميزة �ش.م.م

املميزة  ل�سركة مرا�سي �سحار  امل�سفــي  ب�سفـته  املقبايل  بن غدير  يعلن هلل بن حممد 

�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1130551 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

هاين بن �سعيد بن مبارك الغيثي ووليد بن خلفان بن م�سبح ال�سعيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بغداد للتجارة - ت�سامنية

ال�سعيلي ب�سفـتهما  الغيثي ووليد بن خلفان بن م�سبح  يعلن هاين بن �سعيد بن مبارك 

امل�سفــيني ل�سركة جبال بغداد للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــــاري 

بالرقـــم 1045361 ، عن انتهاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــيان
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حارب بن �سعيد بن حميد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا ال�ساحل للتجارة - تو�سية
يعلن حارب بن �سعيد بن حميد البادي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة زوايا ال�ساحل للتجارة - 

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1152896 ، عن انتهـــاء اأعمــال 

املــادة )27( من قانون ال�سركات  الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكــام 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
عا�سم بن �سامل بن �سعيد ال�سيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�سار املدينة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
ال�سيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة م�سار املدينة احلديثة  يعلن عا�سم بن �سامل بن �سعيد 

للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1162153 ، 

املــادة )27(  القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء  عن 

من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سراج ال�سلطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عا�سم بن �سامل بن �سعيد ال�سيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة �سراج ال�سلطنة احلديثة 

للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1157391 ، 

املــادة )27(  القانونــي لل�سركــة وفقــا لأحكــام  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمــال  انتهـــاء  عن 

من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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