ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1248

ال�سن ــة ال�سابع ـ ــة والأربع ــون

الثالثـاء � 5شـ ـ ـ ـ ــوال 1439هـ

املـواف ـ ــق  19يونيـ ـ ـ ـ ـ ــو 2018م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العــــــدل
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/96ص ــادر ف ـ ــي  2018/6/7بتخويل �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية لبع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت .
وزارة التنميـــة االجتماعيـــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/95صادر فـي 2018/6/12ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
حل�سـاب التكافـل االجتماعـي .
وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/158ص ــادر ف ـ ــي  2018/6/11مبنع دخــول وخ ــروج
الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة
الربي .
بـلديـــــــة م�سقــــــط
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/95ص ــادر ف ـ ــي  2018/6/5ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم
�إقامـة مظـالت املركبـات �أم ــام املبانــي ال�سكنيــة
خــارج حـ ــدود قطع ــة الأر�ض .
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البنــك املركــزي العمانــي
قرار رقم م م� 16/17/12/179/2916/صـادر فـي  2018/6/5بتعديل بع�ض �أحكام القرار
رق ــم ب م 2014/3/55/ب�إن�ش ــاء اللجن ــة العلي ــا
لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية 30 .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
33
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للحلول والربجميات �ش.م.م .
37
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد ال�شمال الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 37 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء �سعيد الناعبي  -ت�ضامنية 38 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي الر�سيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 38 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنقحة للتجارة  -ت�ضامنية .
39
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صالة الذهبية  -ت�ضامنية .
39
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صباري الف�ضية و�شريكه  -ت�ضامنية 40 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل حيل الرق للتجارة  -ت�ضامنية .
40
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج الوطنية  -ت�ضامنية .
41
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعود بن حمد وحممد بن جمعة املنذري
للتجارة  -ت�ضامنية .
41
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سهول احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية .
42
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطائف للتجارة  -ت�ضامنية .
42
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابورة لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م .
43
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سن وحمود �أبناء �سعيد عبداللـه للتجارة  -ت�ضامنية 43 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم زهرة الربيع للتجارة �ش.م.م .
44
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلب الأ�سد احلديثة �ش.م.م .
44
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات غزيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 45 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرفلون املتحدة  -ت�ضامنية .
45
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وكمال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 46 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ن�صر الر�شيدي للتجارة  -تو�صية .
46
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرين ال�شرق للتجارة  -تو�صية .
47
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن نا�صر امل�شيفري وولده للتجارة  -تو�صية 47 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر العالء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 48 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج لنظم املياه والبيئة �ش.م.م .
48
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املحامد احلديثة �ش.م.م .
49
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سال�سل الف�ضية املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 49 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني �صالن احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 50 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الدولية لال�ستثمارات والتنمية �ش.م.م 50 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود و�سليمان احلامتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 51 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن �سليمان بن �سامل الكثريي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
51
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
52
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبدالرحمــن وعلــي بن عبداللـه
اخلطيب للتجارة  -ت�ضامنية .
52
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية 53 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�شدي�ش الدولية �ش.م.م .
53
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شرك ــة ح�س ــن وم�صب ــح �أبن ــاء جمع ــة ب ــن خميـ ــ�س
الفزاري للتجارة �ش.م.م .
54
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد بن �سامل بن حممد الهنائي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
54
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55
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال احليول للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز �صحار للأعمال الإن�شائية والهند�سية �ش.م.م 55 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمي
56
و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �ضاعن بن حممد الرو�شدي
56
و�أوالده للتجارة  -تو�صية .
57
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات املنال للتجارة  -ت�ضامنية .
57
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول املتحدة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمة بنت علي بن خ�صيف املقبايل و�أوالدها
58
للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سد عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 58 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه الفار�سي و�سليمان الفار�سي للتجارة 59 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق املعتمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 59 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود و�سعيد �أبناء ح�سن بن �سعيد الرا�شدي
60
للتجارة  -ت�ضامنية .
60
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عقد املزيونة للتجارة .
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان القريتني  -ت�ضامنية .
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور اخل�شدة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقحوان للعطور والكماليات  -تو�صية 62 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة عبدالل ــه ب ــن علــي بـ ــن عبدالل ـ ــه املعم ــري
62
و�أوالده  -تو�صية .
63
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري العراقي للتجارة  -ت�ضامنية .
63
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد العتيبة و�شركاه �ش.م.م .
64
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال العري�ضة للتجارة  -ت�ضامنية .
64
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املنى للتجارة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف حموت احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 65 .
65
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوا�سل لل�سياحة �ش.م.م .
66
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتكواز للتجارة  -ت�ضامنيــة .
66
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثنائي الداخلية للتجارة  -ت�ضامنيــة .
67
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحــر الأجمــاد للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعــات وادي قرى للتجارة  -ت�ضامنية 67 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سمو احلياة للخدمات التجارية  -ت�ضامنية 68 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجــد حممــد الزدجالــي و�شريكته �ش.م.م 68 .
69
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شط ــف �ش.م.م .
69
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال ال�شرقي الوطنية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلفــان ب ــن مبارك بن فرحان املحروقي
70
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية .
70
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلث الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية .
71
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م ــزارع ال�ش ــروق للتجارة �ش.م.م .
71
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النبهاين خلدمات ال�سيارات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن اخلور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 72 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أجماد بابل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 72 .
73
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع زهرة الفيحاء للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صاي ــل اجلزيـ ــرة املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 73 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�شم�س اخلافت للتجارة  -تو�صية 74 .
74
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتــاج ال�شم ــال الوطنية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبق جمان الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 75 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الورقــة الثنائية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 75 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل وخمي�س بن حممد املقبايل
76
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املدينة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 76 .
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77
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سر للتجارة املتميزة �ش.م.م .
77
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان البحرين للتجارة �ش.م.م .
78
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفهد الأولى الوطنية �ش.م.م .
78
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج ال�سويق للتجارة �ش.م.م .
79
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهاء العالية للتجارة  -ت�ضامنية .
79
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الر�ستاق احلديثة  -ت�ضامنية .
80
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بركاء احلديثة �ش.م.م .
80
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املعادن للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سيف �أبناء نبهان بن زيد ال�شرياين
81
للتجارة  -ت�ضامنية .
81
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء القرحة  -تو�صية .
82
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�سبل للتجارة  -تو�صية .
82
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال بركاء التجارية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقيق اليماين املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 83 .
83
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البارق خلدمات النفط والغاز �ش.م.م .
84
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الأر�ض للم�شاريع املتميزة �ش.م.م .
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وزارة العـــدل
قــرار وزاري
رقــم 2018/96
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/97
و�إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/71
و�إلى القرار الوزاري رقـم  2006/287بتخوي ــل �صفــة ال�ضبطية الق�ضائيــة لبع ــ�ض موظف ــي
هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يخول �شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم االت�صاالت  -كــل ف ــي نطــاق اخت�صا�صه � -صفة
ال�ضبطي ــة الق�ضائيــة ف ــي تطبيــق �أحكــام قانــون تنظيــم االت�صــاالت امل�شـار �إليــه  ,واللوائــح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه :
�أوال  :وحدة التنظيم وااللتزام :
 اخت�صا�صي �أول بدائرة املوا�صفات الفنية والرتقيم 					. اخت�صا�صي بدائرة املوا�صفات الفنية والرتقيم . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة املوا�صفات الفنية والرتقيم . اخت�صا�صي �أول بدائرة املوافقة على النوعية واالعتماد . اخت�صا�صي بدائرة املوافقة على النوعية واالعتماد . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة املوافقة على النوعية واالعتماد . فني �أول بدائرة املوافقة على النوعية واالعتماد . فني بدائرة املوافقة على النوعية واالعتماد .-13-
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 اخت�صا�صي �أول بدائرة الرتاخي�ص وااللتزامات . اخت�صا�صي بدائرة الرتاخي�ص وااللتزامات . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة الرتاخي�ص وااللتزامات . اخت�صا�صي بدائرة �أ�سماء نطاقات الإنرتنت . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة �أ�سماء نطاقات الإنرتنت . اخت�صا�صي بدائرة جودة اخلدمة . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة جودة اخلدمة .ثانيا  :وحدة �إدارة الطيف الرتددي :
 اخت�صا�صي �أول بدائرة مراقبة الرتددات والتفتي�ش . اخت�صا�صي بدائرة مراقبة الرتددات والتفتي�ش . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة مراقبة الرتددات والتفتي�ش . فني �أول بدائرة مراقبة الرتددات والتفتي�ش . فني بدائرة مراقبة الرتددات والتفتي�ش .ثالثا  :وحدة �ش�ؤون املناف�سة والتعرفة :
 اخت�صا�صي �أول بدائرة املناف�سة وبحوث ال�سوق . اخت�صا�صي بدائرة املناف�سة وبحوث ال�سوق . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة املناف�سة وبحوث ال�سوق . اخت�صا�صي �أول بدائرة التكلفة والتعرفة . اخت�صا�صي بدائرة التكلفة والتعرفة . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة التكلفة والتعرفة .رابعا  :وحدة �ش�ؤون امل�ستهلك والعالقات الدولية :
 اخت�صا�صي �أول بدائرة �ش�ؤون امل�ستهلك . اخت�صا�صي بدائرة �ش�ؤون امل�ستهلك . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة �ش�ؤون امل�ستهلك .-14-
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املــادة الثانيـــة
يخول �شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم االت�صاالت  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه � -صفة
ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة فـي تطبي ــق �أحكام قانــون تنظيــم اخلدمات الربيدية امل�شار إ�لـيـه ،
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه :
وحدة اخلدمات الربيدية :
 اخت�صا�صي �أول بدائرة التعرفة وجودة اخلدمة . اخت�صا�صي بدائرة التعرفة وجودة اخلدمة . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة التعرفة وجودة اخلدمة . فني �أول بدائرة التعرفة وجودة اخلدمة . فني بدائرة التعرفة وجودة اخلدمة . اخت�صا�صي �أول بدائرة الرتاخي�ص وااللتزام . اخت�صا�صي بدائرة الرتاخي�ص وااللتزام . م�ساعد اخت�صا�صي بدائرة الرتاخي�ص وااللتزام . فني �أول بدائرة الرتاخي�ص وااللتزام . فني بدائرة الرتاخي�ص وااللتزام .املــادة الثالـثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2006/287امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل مـ ــا يـخــالـف هـ ــذا الـقـرار ،
�أو يـتـعـار�ض مــع �أح ـك ــام ــه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 9 / 22 :هـ
املوافـــــق 2018 / 6 / 7 :م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـع ـ ـ ـ ــدل
-15-
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وزارة التنميـــة االجتماعيـــة
قــرار وزاري
رقم 2018/95
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة حل�سـاب التكافـل االجتماعـي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
و�إلى قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/32
و�إلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/14
و�إلى املر�سوم ال�سلـطـاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن ح�ساب التكافل االجتماعي ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  12 :مـن يونيـــــــو 2018م

حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة
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الالئحـة التنظيميــة حل�ســاب التكافــل االجتماعـــي
الف�صـــل الأول
تعاريــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الـــــوزارة :وزارة التنمية االجتماعية .
 الوزيــــــر :وزير التنمية االجتماعية .
 الوكيـــــل :وكيل الوزارة .
 القانــــون :قانون ال�ضمان االجتماعي  ،قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،قانون اجلمعيات الأهلية ،
وقانون رعاية وت�أهيل املعاقني  ،بح�سب الأحوال .
 احل�سـاب :ح�ساب م�صرفـي ي�صرف منه للنفقة  ،ودعم خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني ،
ودعم اجلمعيات الأهلية .
 اللجنـــــة :جلنة �إدارة احل�ساب .
 اجلمعيـة الأهليـة :كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من عدة �أ�شخا�ص طبيعيني لغر�ض غري احل�صول
على ربح مادي  ،وتهدف �إلى القيام بن�شاط اجتماعي �أو ثقافـي �أو خريي  ،وي�شمل ذلك
ال�صناديق اخلريية واجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافـية  ،وتلك التي تن�شئها
الهيئـ ــات اخلا�صـ ــة �أو ال�شركـ ــات �أو امل�ؤ�س�سـ ــات أ�ي ــا كانـ ــت الت�سمي ــة التـ ــي تطلق عليها ،
ولـو كــان من بني �أن�شطته ــا ممار�س ــة الريا�ضـ ــة البدنية �إذا مل تك ــن ه ــذه الريا�ض ــة ه ــي
الن�شاط الرئي�سي للجمعية � ،أو النادي .
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 امل�ستفـيــد :املر�أة و�أوالدها والأب والأم املحكوم لهــم بالنفقــة  ،والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وامل�سنون ،
واجلمعيات الأهلية .
 النفقــــــة :املبلغ املحكوم به ق�ضائيا ل�صالح امل�ستفـيد .
 املديــــــــن :املحكوم عليه ب�أداء النفقة .
 ال�شخـ�ص ذو الإعاقـة :ال�شخ�ص الذي يعاين من نق�ص فـي بع�ض قدراته احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية خلقيا ،
�أو نتيج ـ ــة عام ـ ــل وراثـ ـ ــي � ،أو مـ ـ ــر�ض � ،أو ح ـ ـ ــادث  ،ممـا يح ــد م ــن قدرتـ ـ ــه ع ــلى ت�أديـ ــة
دوره الطبيعي فـي احلياة قيا�سا على من هم فـي عمره  ،مبا يحتاج معه �إلى الرعاية
والت�أهيل حتى ي�ؤدي دوره فـي احلياة .
 امل�ســــــــــن :كل من جتاوز �سن ( )60ال�ستني من عمره  ،وتتطلب حالته ال�صحية تقدمي خدمات
ورعاية خا�صة .
الف�صل الثانـــي
احل�ســــاب
الفـــرع الأول
�إن�شـــاء احل�ســــاب
املــادة ( ) 2
ين� أش� بالوزارة ح�ساب ي�سمى ح�ساب التكافل االجتماعي .
املــادة ( ) 3
يكون ال�صرف من احل�ساب بقرار من الوزير بناء على تو�صية اللجنة  ،ويوقع على �سند
ال�صرف كل من  :مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية  ،ومدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية  ،وال يجوز ال�صرف من احل�ساب خارج نطاق �أهدافه .
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املــادة ( ) 4
تبد أ� ال�سنة املالية للح�ساب من تاريخ العمل بهذا القرار  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب  ،على �أن تبد�أ بعد ذلك من �أول يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من دي�سمرب من كل عام  ،ويرحل فائ�ض احل�ساب من �سنة �إلى �أخرى .
الفـــرع الثانـــي
�أهـــداف احل�ســـاب
املــادة ( ) 5
يهدف احل�ساب �إلى حتقيق الآتي :
أ�  -تقدمي الدعم املادي للم�ستفـيدين .
ب �	-إذكاء روح التكافل االجتماعي  ،وتعزيز الرتابط بني �أفراد املجتمع .
ج  -تعميق الوعي مب�س�ؤولية املجتمع جتاه �أفراده املحتاجني للدعم من خالل و�سائل
وبرامج تنموية متنوعة .
د  -تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص فـي �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية خلدمة �أفراد املجتمع .
الفـــرع الثالــــث
�إدارة احل�ســــاب
املــادة ( ) 6
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ت�سمى جلنة �إدارة احل�ساب برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
أ�  -مدير عام املديرية العامة للرعاية االجتماعية .
ب  -مدير عام املديرية العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .
ج  -مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية .
د  -مدير دائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات .
هـ  -مدير دائرة �ش�ؤون جلان التنمية االجتماعية .
و  -مدير دائرة اال�ستثمار والدعم االجتماعي  ,ع�ضوا ومقررا .
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املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي :
�أ  -تنفـيذ احلكم النهائــي بالنفقــة فـي حالــة تعــذر تنفـيذ املدين للحكم بع ــد ا�ستنفــاد
كافة الو�سائل والإجراءات القانونية .
ب  -حتديد قيمة ونوع الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني واجلمعيات الأهلية .
ج �	-إدارة احل�س ــاب ورف ــع االقرتاح ــات فـي �شـ ـ�أن تطوي ــره وا�ستثم ــار �أموال ــه وعر�ضه ــا
على الوزير .
د �	-إعداد خطة عمل احل�ساب ال�سنوية واملوازنة التقديرية له  ،ومتابعة تنفـيذها .
هـ �	-أي مهام �أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها �إدارة احل�ساب .
املــادة ( ) 8
تعقــد اللجن ــة اجتماعاته ــا االعتياديــة م ــرة واح ــدة علــى الأق ــل ك ــل �شهـ ــر بن ــاء عل ــى دعوة
من رئي�سها  ،ولها �أن تنعقد فـي الأحوال غري االعتيادية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
املــادة ( ) 9
ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا � ،إال بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي ــ�س  ،وت�صــدر تو�صياته ــا ب�أغلبي ــة �أ�صوات احلا�ضرين  ،فـ ـ�إذا ت�س ــاوت الأ�صــوات رج ــح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئيــ�س دعوة من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلب ــرة واالخت�ص ــا�ص حل�ض ــور
اجتماعات اللجنة  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 10
ترفع اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،م�شمولة بتو�صياتها �إلى الوزير لالعتماد .
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الف�صـــل الثالـــــث
النفقـــــة
املــادة ( ) 11
يقدم الطلب �إلى الوزارة من ذوي ال�ش�أن م�شفوعا بامل�ستندات الآتية :
أ�  -ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية ملقدم الطلب .
ب  -ن�سخة من احلكم الق�ضائي للم�ستفـيد املحكوم له بالنفقة .
ج  -خطاب من املحكمة املخت�صة يفـيد بتعذر تنفـيذ احلكم الق�ضائي بالنفقة .
د � -شهادات ميالد الأوالد املحكوم لهم بالنفقة .
هـ  -ن�سخة من عقد الزواج � ،أو وثيقة �إثبات الطالق .
املــادة ( ) 12
تتول ــى ال ــوزارة �إجــراء البحــث االجتماعـ ـ ــي عل ــى حال ــة امل�ستفـيـ ــد  ،وير�سل �إل ــى اللجنــة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الطلب .
ويج ــب علــى اللجن ــة البت فـي الطلب وفق الإجراءات املقررة قانونــا  ،بقبولــه �أو رف�ض ــه ،
على �أن يكون الرف�ض م�سببا .
على �أن يخطر امل�ستفـيد بنتيجة البت فـي طلبه .
املــادة ( ) 13
يج ــوز ملق ــدم الطلب التظلم من قرار اللجنة خالل (� )60ست ــني يومــا مــن تاري ــخ �صدوره
�أو العلم به علما يقينيا للوزير  ،وعلى الوزير البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ا�ستالمه له  ،ويكون قراره نهائيا .
املــادة ( ) 14
يجب على دوائر التنمية االجتماعية فـي كل والية متابعة حالة امل�ستفـيد كل (� )6ستة
�أ�ش ــهر � ،أو ح�ســب مــا تقت�ضيه ظروف كل حال ــة عل ــى حـ ــدة  ،وموافــاة اللجن ــة مبــا خل ــ�صت
�إليه هذه املتابعة .
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املــادة ( ) 15
ال يجوز زيادة �أو نق�صان مبلغ النفقة �إال بحكم من املحكمة املخت�صة على �أال يتجاوز مبلغ
النفقة مقدار معا�ش ال�ضمان االجتماعي املحدد للفرد �أو الأ�سرة وفق جدول املعا�شات
امللحق بقانون ال�ضمان االجتماعي امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 16
يوقف �صرف النفقة فـي الأحوال الآتية :
�أ  -حت�سن دخل املدين املحكوم عليه بالنفقة مبا ميكنه من �أدائها .
ب  -التحاق امل�ستفـيد بالعمل .
ج  -زواج امل�ستفـيد .
د �	-إمتام الأوالد ( )18الثامنة ع�شرة من العمر ما مل يكن ملتحقا بالدرا�سة النظامية
حتى نهاية �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة اجلامعية الأولى بح�سب الأحوال .
هـ �	-إقامة امل�ستفـيد خارج ال�سلطنة .
و  -تنازل امل�ستفـيد عن النفقة .
ز �	-إلزام القريب امللزم بالنفقة على امل�ستفـيد طبقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي
امل�شار �إليه .
ح  -وفاة امل�ستفـيد .
وفـي جميع الأحوال على امل�ستفـيد �إخطار الوزارة ب�أي تغيري يطر�أ على حالته االجتماعية
ي�ؤثر فـي ا�ستحقاقه للنفقة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
ويجب على امل�ستفـيد رد جميع املبالغ التي ح�صل عليها من احل�ساب دون وجه حق فـي حالة
ت�أخره فـي الإبالغ عن �أي تغيري فـي حالته االجتماعية .
الف�صــل الرابـــع
دعــم خدمــات الأ�شخــا�ص ذوي الإعاقــة وامل�سنــني
املــادة ( ) 17
يكون تقدمي الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني بناء على طلب يقـ ــدم �إل ــى اللجن ــة
وذلك فـي احلاالت الآتية :
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أ�  -الإ�سهام وامل�ساعدة فـي متويل وت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني .
ب � -شراء خدمات تتعلق بت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني من املراكز
اخلا�صة املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن .
ج � -ش ــراء الأجهــزة التعوي�ضي ــة واملعينات الطبية للأ�شخــا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني
فـي حالة عدم �إمكانية توفـريها عن طريق جهات �أخرى .
الف�صــل اخلامـــ�س
دعــم �أن�شطــة وبرامــج اجلمعيــات الأهليــة
املــادة ( ) 18
ي�شرتط لتقدمي الدعم املادي لأن�شطة وبرامج اجلمعيات الأهلية الآتي :
أ� �	-أن يحقق الن�شاط �أو الربنامج هدفا �أو �أكرث من �أهداف اجلمعية الأهلية الواردة
فـي نظامها الأ�سا�سي .
ب �	-أال يكون الدعم لبناء �أو �صيانة مقر اجلمعية الأهلية �أو �شراء املنقوالت .
ج  -املقدرة الفنية واالقت�صادية للجمعية الأهلية على تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج .
د �	-أن يكون للجمعية الأهلية مقر متار�س �أن�شطتها �أو براجمها من خالله .
املــادة ( ) 19
يجب على اجلمعية الأهلية عند تقدمي طلب الدعم املادي �إرفاق امل�ستندات الآتية :
أ�  -حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية الأهلية  ،يت�ضمن املوافقة على التقدم
بطلب دعم الن�شاط �أو الربنامج .
ب �	-إرفاق درا�سة جدوى  ،والأهداف الرئي�سة والفرعية املرجو حتقيقها من تنفـيذ
الن�شاط �أو الربنامج .
ج  -ن�سخة من التقرير املايل والإداري للجمعية الأهلية للعام الذي ي�سبق التقدم
بطلب الدعم .
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املــادة ( ) 20
ي�سرتد كل �أو جزء من مبلغ الدعم املادي املقدم للجمعية الأهلية فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إذا مل تقم اجلمعية الأهلية بتنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج الذي من �أجله مت منح
الدعم املادي خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم مبلغ الدعم .
ب �	-إذا �صرف مبلغ الدعم لغري �أهداف الن�شاط �أو الربنامج املعتمد .
ج �	-إذا توقف تنفـيذ الن�شاط �أو الربنامج دون مربر مقبول .
املــادة ( ) 21
يجــب علــى الــوزارة متابع ــة �إدارة اجلمعي ــة الأهليــة املنحلــة ال�ستــرداد مبلــغ الدع ــم املادي
وفق الإجراءات املالية املتبعة .
املــادة ( ) 22
تك ــون ال ــوزارة م�س�ؤول ــة ع ــن متابع ــة اجلمعي ــات الأهلي ــة الت ــي تـ ــم منحه ــا الدع ــم املـ ــادي
من احل�ساب لتنفـيذ الأن�شطة �أو الربامج املعتمدة  ،ورفع تقارير عنها �إلى اللجنة .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
مـــوارد احل�ســـاب
املــادة ( ) 23
تتكون املوارد املالية للح�ساب على النحو الآتي :
أ�  -املخ�ص�صات املالية املعتمدة فـي ميزانية الوزارة .
ب  -الهبــات والتربعـ ــات وامل�ساع ــدات املقدم ــة م ــن الأف ــراد وامل�ؤ�س�س ــات وال�شركـ ــات ،
واملنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات املتبعة .
ج  -عائد ا�ستثمار �أموال احل�ساب .
د  -الوقف االجتماعي املخ�ص�ص للح�ساب .
هـ �	-أي �إيرادات �أخرى  ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري
رقــم 2018/158
مبنع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
و�إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون احلج ــر البيطـ ــري ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ـ ـ ــوزاري رق ــم
، 2008/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
مينع دخول وخروج الإر�ساليات ال�سمكية عرب منفذ خطمة مالحة الربي ملدة عام اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القرار .
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 9 / 26 :هـ
املوافـــــق 2018 / 6 / 11 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجـواين
وزيـر الـزراعة والرثوة ال�سمكية
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بـلديـــــــة م�سقــــــط
قـــرار
رقـم 2018/95
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأر�ض
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  92/23ب�ش�أن تنظيم املباين مب�سقط ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش ـ�أن تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أم ــام املبانــي ال�سكنية خـ ــارج ح ــدود قطع ــة
الأر�ض  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  5 :مـن يونيـــــــو 2018م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ــ�س بــلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
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الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأر�ض
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديـــة :
بلدية م�سقط .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ص له لإقامة مظالت �أمام املباين ال�سكنية
خارج حدود قطعة الأر�ض .
املرخــ�ص لــه :
مالك املبنى ال�سكني ال�صادر له الرتخي�ص .
ال�شــوارع الرئي�سيــة �أو املزدوجــة :
ال�شوارع التي ال تقل �إحراماتها عن ( )30ثالثني مرتا .
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض �إال بعد
احل�صول على الرتخي�ص وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرتخي�ص مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�1 -1أن تكون الأر�ض القائم عليها املبنى ذات ا�ستعمال �سكني .
�2 -2أال يقل احلد الأدنى للم�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى واحلد الأدنى
لل�شارع عن ( 4٫5م) �أربعة �أمتار ون�صف  ،و�إذا قل احلد الأدنى عن ذلك فـيجب �أن
تتنا�سب م�ساحة املظلة مع امل�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى وحدود
ال�شارع  ،وفـي هذه احلالة يجب �أن تكون املظلة موازية لل�شارع .
�3 -3أال يتجاوز عدد املظــالت (� )4أربع مظالت لكل مبن ــى �سكنــي � ،أو م ــا يعــادل ()%50
خم�سني باملائة من طول واجهة ال�سور اخلارجي للمبنى � ،أيهما �أقل .
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املــادة ( ) 4
يج ــب �إقامـ ــة مظـ ــالت املركـ ـب ــات �أمـ ـ ــام املبان ـ ــي ال�سكنــية خ ـ ــارج ح ـ ــدود قطعـ ـ ــة الأر�ض ،
وف ــق اال�شرتاط ــات الآتيــة :
�1 -1أن يتم التنفـيذ ح�سب الت�صاميم والنماذج املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن من البلدية .
�2 -2أن يتم �إقامـة املظلة على بع ــد (2م) مرتيــن من ال�سور اخلارجي للمبنــى  ،ويج ــوز
ا�ستثناء تقليل تــلك امل�سافــة �إلى (1٫5م) متــر ون�صــف ف ــي احل ــاالت التي تقررها
البلديــة  ،وتخ�صي�ص تلك امل�سافة ممــرا للم�شــاة  ،على �أن يكــون حماذيــا ل�سور
املبنى ال�سكني  ،ومنا�سبا ال�ستخدام املعاقني من حيــث املن�ســوب  ،وتوفـي ــر املنحدرات ،
و�أال يتم و�ضع �أي عوائق فـي داخله مبا فـي ذلك غر�س املزروعات .
3 -3ترك م�سافة ال تقل عن ( 0٫5م) ن�صف مرت بني حدي املظلة  ،وال�شارع .
�4 -4أن تتم �أعمال احلفر الالزمة لإقامة املظلة يدويا .
�5 -5أن يتـ ـ ــم ا�ستخ ــدام قمـ ــا�ش (البول ــي �إيثلـ ــني) عالـ ــي الكثافـ ـ ــة � ،أو مـ ــا ي�شابه ـ ــه ،
وباللون املحدد من قبل البلدية .
�6 -6أن يتم طالء �أعمدة املظلة باللون املحدد من قبل البلدية .
�7 -7أن يتـ ــم تركيـ ـ ــب بـ ـ ــالط الأر�ضيات بح�ســب املوا�صف ــات واال�شرتاطـ ــات املح ــددة
من البلدية .
�8 -8أن يتم تثبيت لوحة على كل مظلة حتمل رقم الرتخي�ص البلدي ح�سب النموذج
املحدد من البلدية .
املــادة ( ) 5
ال يعد الرتخي�ص �سببا لك�سب امللكية � ،أو �أي حق عيني للموقع املقامة عليه املظلة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز �إقامــة مظ ــالت املركبــات �أمــام املبانـ ــي ال�سكني ــة الواقعــة علــى ال�ش ــوارع الرئي�سيــة
�أو املزدوجة .
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املــادة ( ) 7
يلتزم املرخ�ص له ب�إجراء ال�صيانة الدورية للمظلة .
املــادة ( ) 8
يلتــزم املرخــ�ص ل ــه بــ�سداد ر�ســم مقــداره (� )60ست ــون ريــاال عمانيا ع ــن املوقف الواحـ ــد
ملرة واحدة .
املــادة ( ) 9
يتحم ــل املرخـ�ص ل ــه امل�س�ؤولي ــة القانونيــة عن �أي �ضــرر يلحــق ب ـ�أي مــن خطــوط اخلدم ــة
ب�سبب الأعمال الالزمة لإقامة املظلة .
املــادة ( ) 10
يجوز للبلدية �أن تطلب من املرخ�ص له �إزالة املظلة لأ�سباب مربرة  ،ويحق لها  -فـي حالة
عدم الإزالة � -أن تقوم ب�إزالة املظلة على نفقته دون تعوي�ض .
املــادة ( ) 11
يعاقب كل من يخالــف أ�حــكام هــذه الالئحة بغرامة �إدارية  ،مقداره ــا ( )100مائــة ري ــال
عماين  ،مع �إلزام املخالف بت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم ت�صحيح املخالفة خالل
الأجل الذي حتدده البلدية تفر�ض غرامة ت�أخريية مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية
عن كل يوم  ،وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين .
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البنك املركزي العماين
قــــرار
رقــم م م 16/ 17/12/179/2916/
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ب م2014/3/55/
ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى القرار رقم ب م 2014/3/55/ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها
التنظيمية ،
و�إلى موافقة جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
ي�ستبدل مب�سمى " اللجنة العليا لال�ستقرار املايل " �أينما ورد فـي القرار رقم ب م2014/3/55/
والالئحة التنظيمية امل�شار �إليهما  ،م�سمى " اللجنة امل�شرتكة لال�ستقرار املايل " .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" ت�شكل اللجنــة بقــرار من جملــ�س املحافظــني برئا�سة الرئي�س التنفي ــذي للبن ــك املرك ــزي
العماين  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
 - 2ممثل عن وزارة املالية  ،ال تقل درجته عن الدرجة اخلا�صة .
 - 3الرئي�س التنفيذي لل�صندوق االحتياطي العام للدولة .
ع�ضوا ومقررا .
 - 4م�س�ؤول وحدة اال�ستقرار املايل بالبنك املركزي العماين
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ،
كلما ر�أت �ضرورة لذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود ".
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :مـن رم�ضـــــــان 1439هـ
املوافـــــق  5 :مـن يونيـــــــــو 2018م
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وزارة التجارة وال�صناعة
�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33م .
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 4917 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1999/4/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  638 :فـي 1999/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 9073 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/11/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 9709 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 9710 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 9711 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 9712 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 21284 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/6/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  753 :فـي 2003/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جورجيو بفريل هيلز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  28 :كيمن دي جوينفيل  1216 ،كوينرتين  ،جنيفا � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/6/7 :م
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للحلول والربجميات �ش.م.م
يعلــن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفية �شرك ــة العاملية للحلول
والربجميات �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1076804وللم�صف ــي
وحــده حـ ــق متثيـ ــل ال�شرك ـ ــة فــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
بناية �سماء حفيت  -اخلوير
�ص.ب  338 :ر.ب 118 :
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن حميد بن عامر ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أجماد ال�شمال الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حميد بن عامر ال�سعيدي �أنــه يق ــوم بت�صفـية �شـركـ ــة �أجماد ال�شمال
الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقم
 ، 1175770وللم�صفي وح ــده حق متثي ـ ــل ال�شركـ ـ ــة فـي الت�صفية �أمام الغ ــري  ,وعلى اجلميـع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  211 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 95563117 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن �سليم الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء �سعيد الناعبي  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن �سليم الناعبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه وحممد �أبناء
�سعيد الناعبي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 5017262وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة احلمراء -حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 92828382 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن عبداللـه ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي الر�سيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممــد بن �سعي ــد بن عبداللـه ال�سياب ــي �أنـ ــه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة ب ــوادي الر�سيـ ــل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 6062199
وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ ٢٠١٨/2/21م  ،وللم�صف ــي وحــده حــق متثي ــل ال�شرك ــة فـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة ال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 99325423 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمود بن حمد بن �شام�س ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنقحة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن حمد بن �شام�س ال�سيابي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�سنقحة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1680684وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 95141314 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أمين بن هالل بن حممد النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صالة الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن �أمين بن هالل بن حممد النعماين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الأ�صالة الذهبية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1025307وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 92121047 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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دا�ؤد بن �سليمان بن حمود ال�صباري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صباري الف�ضية و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلــن دا�ؤد بن �سليمــان بن حمــود ال�صبــاري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاري ــع ال�صبــاري
الف�ضية و�شريكه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1130345
وفقا التفاق ال�شرك ــاء املـ�ؤرخ ٢٠١٨/2/26م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 95159919 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن علي بن مبارك اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل حيل الرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �سيف بن علي بــن مبــارك اخلاطــري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ت ــالل حي ــل ال ــرق
للتجارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1214247وفق ــا
التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة احلمراء  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  8 :ر.ب 617 :
هاتـف رقــم 95214142 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صالح بن زاهر بن حمد احلجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن زاهر بن حمد احلجي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة الرتاج الوطنية  -ت�ضامنية ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ، 5149479وفق ــا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠١٨/4/22م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
املعرى  -واليـة منح  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  129 :ر.ب 619 :
هاتـف رقــم 99464207 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعود بن حمد بن عامر �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعود بن حمد وحممد بن جمعة املنذري للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �سعــود بن حمد بن عام ــر �أمبو�سع ــيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سعــود بــن حم ــد
وحممد بن جمعة املنذري للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 5031184وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة نزوى  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  166 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99314756 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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في�صل بن خلفان بن �سالم احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سهول احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن في�صل بن خلفان بن �سالم احلارثي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�سهول احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8077550وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/5/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بدبد  -حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 99844808 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطائف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن في�صل بن خلفان بن �سالم احلارثي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة واحة الطائف للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8075972وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/5/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بدبد  -حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم 99844808 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صالح ال�ضي امبده
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابورة لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م
يعلـن �صالح ال�ضي امبده �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اخلابورة لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1182870وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/5/3م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الوادي الكبري  -واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 99004493 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمود بن �سعيد بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سن وحمود �أبناء �سعيد عبداللـه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن �سعيد بن عبداللـه البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ح�سن وحمود �أبناء
�سعيد عبداللـه للتجــارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرق ـ ــم
 ، 1134191وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/5/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  1016 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99336323 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سني بن علي بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم زهرة الربيع للتجارة �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن حممد العجمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ن�سيم زهرة الربيع
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3196542وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة امل�صنعة  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  233 :ر.ب 315 :
هاتـف رقــم 95474875 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلب الأ�سد احلديثة �ش.م.م
يعلـن ح�ســني بن علــي بن حممد العجمــي أ�نـ ــه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة قلب الأ�سد احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1074108وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة امل�صنعة  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  233 :ر.ب 315 :
هاتـف رقــم 95474875 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-44-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1248

حممد بن ماجد بن نا�صر املهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات غزيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن ماجد بن نا�صر املهدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مرتفعات غزيل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1524550وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  11 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99360085 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرفلون املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أرفلون املتحدة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1176187وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  907:ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 90600112 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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كمال بن طالب بن را�شد امل�صلحي\
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وكمال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن كمال بن طالب بن را�شد امل�صلحي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خالد وكمال احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1121173وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  27 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 95550545 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن �سيف الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ن�صر الر�شيدي للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن �سيف الر�شيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبو ن�صر الر�شيدي
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1025352وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  129 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99213229 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يو�سف بن مبارك بن عبداللـه الب�سامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرين ال�شرق للتجارة  -تو�صية
يعلـن يو�سف بن مبارك بن عبداللـه الب�سامي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عرين ال�شرق
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1065239وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  26 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 99042023 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن نا�صر بن حمد امل�شيفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن نا�صر امل�شيفري وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن نا�صر بن حمد امل�شيفري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سامل بن نا�صر امل�شيفري
وولده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ،1047361وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/5/23م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  107 :ر.ب 315 :
هاتـف رقــم 99152694 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صادق بن �سعيد بن حمد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر العالء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �صادق بن �سعيد بن حمد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ج�سر العالء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1175068وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب 28 :ر.ب 323 :
هاتـف رقــم 99044103 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداملنعم بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج لنظم املياه والبيئة �ش.م.م
يعلـن عبداملنعم بن عبداللـه بن عبدالكري ــم الفار�سي �أن ــه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة اخللي ــج
لنظم املياه والبيئة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1762117وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نا�صر بن �سامل بن حمد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املحامد احلديثة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن �سامل بن حمد املعويل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع املحامد احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1019328وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/19م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بركاء  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99414999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن خليفة بن عبيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سال�سل الف�ضية املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن خليفة بن عبيد املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�سال�سل الف�ضية
املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1120310وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحم  -حمافـظة �شمال الباطنة
�ص.ب  126 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 99173260 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني �صالن احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ب�ساتني �صالن احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1146001وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  428 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99637751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الدولية لال�ستثمارات والتنمية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة املا�سة الدولية لال�ستثمارات
والتنمية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1247635وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  428 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 95766118 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود و�سليمان احلامتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد احلامتي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة حمود و�سليمان احلامتي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1746553
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة ف ــي الت�صفـية �أمـ ــام الغـري  ,وعل ــى اجلمي ــع مراجع ــة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  428 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 95766118 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خليفة بن علي بن حمد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن �سليمان بن �سامل الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خليفة بن علي بن حمد الكثريي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سيف بن �سليمان بن �سامل
الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3193349وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  370 :ر.ب 316 :
هاتـف رقــم 94626999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة علي بن عبداللـه بن
حممد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1075119وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  1224 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 97077743 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن حممد اخلطيب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبدالرحمن وعلي بن عبداللـه اخلطيب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد اخلطيب �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممد بن عبدالرحمن
وعلي بن عبداللـه اخلطيب للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1272158وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 94071909 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ح�سني بن علي بن
حمدان املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3202569وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  47 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 92522505 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إبراهيم بن عبداللـه بن عبدالرحيم املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�شدي�ش الدولية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن عبداللـه بن عبدالرحيم املقبايل �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ع�شدي�ش
الدولية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1039363وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  880 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99634224 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سن بن جمعة بن خمي�س الفزاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سن وم�صبح �أبناء جمعة بن خمي�س الفزاري للتجارة �ش.م.م
يعلـن ح�سن بن جمعة بن خمي�س الفزاري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ح�سن وم�صبح �أبناء
جمعة بن خمي�س الفزاري للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ،1045415وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  500 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 96201667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ماجد بن �سامل بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ماجد بن �سامل بن حممد الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن �سامل بن حممد الهنائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ماجد بن �سامل بن
حممد الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1081137وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  221 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 96689281 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن حمد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال احليول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن حمد العلوي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة جبال احليول للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3218775وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  317 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 99231681 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
يون�س بن �سليمان بن عبداللـه الكم�شكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز �صحار للأعمال الإن�شائية والهند�سية �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سليمــان بن عبدالل ــه الكم�شك ــي �أنـه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ركائ ــز �صحــار
للأعمال الإن�شائية والهند�سية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1051158وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 274 :ر.ب 325 :
هاتـف رقــم 99219181 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمي و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرميــة �أنـهــا تقـوم بت�صفـية �شرك ــة عائ�شــة بنـت
طالب بن �صالح احل�ضرمي و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل
الـتجـاري بالرقـم  ، 3180832وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 91229451 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
حممد بن �ضاعن بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �ضاعن بن حممد الرو�شدي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن �ضاعن بن حممد الرو�شدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة حممد بن �ضاعن بن
حمم ــد الرو�ش ــدي و�أوالده للتج ــارة  -تو�صيـة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجـ ــاري
بالرقـم  ، 1081343وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99634224 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحالم بنت مانع بن �سهيل البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات املنال للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �أحالم بنت مانع بن �سهيل البلو�شية أ�نـهــا تقـوم بت�صفـية �شرك ــة مل�سات املنال للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3218848وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 99643160 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
�إبراهيم بن حممد بن �صالح البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول املتحدة �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن حممد بن �صالح البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة االختيار الأول
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1057108وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة ال�سويق  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  87 :ر.ب 116 :
هاتـف رقــم 99745021 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سليمة بنت علي بن خ�صيف املقبالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمة بنت علي بن خ�صيف املقبايل و�أوالدها للتجارة  -تو�صية
تعلـن �سليمة بنت علي بن خ�صيف املقبالية �أنـهــا تقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سليمة بنت علي بن
خ�صيف املقبايل و�أوالدها للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3125688وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  156 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99280698 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
حممد بن نا�صر بن عامر الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سد عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن نا�صر بن عامر الفار�سي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سد عندام للتجارة
واملقــاوالت  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1033153
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  235 :ر.ب 420 :
هاتـف رقــم 99338564 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبدالـله بن خلفان بن �سعيد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه الفار�سي و�سليمان الفار�سي للتجارة
يعلـن عبدالـله بن خلفان بن �سعيد الفار�سي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه الفار�سي
و�سليمان الفار�سي للتجارة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 6084702
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة امل�ضيبي  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم 99522735 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
فريد بن حمد بن حمود البطراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق املعتمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن فري ــد بن حم ــد ب ــن حمود البطرانـي �أنـ ــه يقـ ـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة التفــوق املعتم ــد
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1006896
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ـ ــى اجلمي ــع مراجع ــة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  151 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 92809004 - 93222913 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن ح�سن بن �سعيد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممود و�سعيد �أبناء ح�سن بن �سعيد الرا�شدي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الرا�شدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممود و�سعيد �أبناء
ح�سن بن �سعيد الرا�شدي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 5049911وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �إزكي  -حمافـظــة الداخلية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن نا�صر بن عامر الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عقد املزيونة للتجارة
يعلـن خلفان بن نا�صر بن عامر الفار�سي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عقد املزيونة للتجارة ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 6036201وللم�صفـي وحــده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة امل�ضيبي  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم 97134774 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إ�سحاق بن حممود بن ح�سن الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان القريتني  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سحاق بن حممود بن ح�سن الرا�شدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أغ�صان القريتني -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1162996وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �إزكي  -حمافـظــة الداخلية
�ص.ب  300 :ر.ب 614 :
هاتـف رقــم 95664500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ليلى بنت را�شد بن �سامل الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور اخل�شدة  -ت�ضامنية
تعلـن ليلى بنت را�شــد بن �سالــم الرو�شدي ــة �أنـهــا تقـوم بت�صفـية �شركـ ــة زه ــور اخل�شـ ــدة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3249999وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99563606 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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�أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقحوان للعطور والكماليات  -تو�صية
يعلـن �أحمــد بن خلفــان بن �سالــم ال�شبلــي أ�نـ ــه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الأقح ــوان للعط ــور
والكماليات  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3240304وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  405 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 92822966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري و�أوالده  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عبداللـه بن علي بن
عبداللــه املعمــري و�أوالده  -تو�صي ــة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم
 ، 3034194وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  218 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 96766659 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن نا�صر بن عبداللـه املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري العراقي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سالــم بن نا�صــر بن عبدالل ــه املعيني �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صحاري العراق ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 7073968وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 97681365 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد العتيبة و�شركاه �ش.م.م
يعلـن �سامل بن نا�صر بن عبداللـه املعيني أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممد العتيبة و�شركاه
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1010104وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 97681365 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن محمد بن عبداللـه الزكواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال العري�ضة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن محمد بن عبداللـه الزكواين �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة الآمال العري�ضة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1592890وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/16م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
والية بدبد  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99340255:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
منى بنت علي بن خمي�س العنقودية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املنى للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن منى بنت علي بن خمي�س العنقودية أ�نــها تقــوم بت�صفـيــة �شركــة زهرة املنى للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 5147832وفق ــا التف ــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/23م  ،وللم�صفـية وحـ ــدها حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 92229768:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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محمد بن �سامل بن مبارك البدري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف محوت احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن محمد بن �سامل بن مبارك البدري �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أرياف محوت احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1137466
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/6م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية محوت  -محافظة الو�سطى
�ص.ب  614 :ر.ب 316 :
هاتف رقم 97889796:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�صالح بن �سليمان بن عبداللـه الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوا�سل لل�سياحة �ش.م.م
يعلــن �صالح بن �سليمان بن عبداللـه الريامي �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة البوا�سل لل�سياحة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 5142784وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2017/12/31م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـيــر ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان
الآتـي :
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 95258545:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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محمود بن بدر بن هالل البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتكواز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن محمود بن بدر بن هالل البو�سعيدي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة الرتكواز للتجارة -
ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1764659وفقــا التـفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب  501 :ر.ب 611 :
هاتف رقم 99465853:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثنائي الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن محمود بن بدر بن هالل البو�سعيدي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة ثنائي الداخلية
للتجارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1025756وفقــا
التـفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب  501 :ر.ب 611 :
هاتف رقم 99465853:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-66-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1248

�أحمد بن عبداللـه بن �سليمان احلجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر الأجماد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �أحمــد بــن عبداللـه بن �سليمان احلجــي أ�نــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة بحــر الأجمــاد
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1052776وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/26م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
والية منح  -محافظة الداخلية
�ص.ب  106 :ر.ب 619 :
هاتف رقم 94050833:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن نا�صر بن �شنني الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات وادي قرى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن خلفــان بن نا�صر بن �شنــني الرا�شــدي أ�نــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة مرتفعــات وادي
قرى للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 5097401
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/20م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �سمائل  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99885053:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداملجيد بن عبداللـه بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سمو احلياة للخدمات التجارية  -ت�ضامنية
يعلــن عبداملجيد بن عبداللـه بن حمد الرواحي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة �سمو احلياة
للخدمات التجارية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1172434
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/15م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �سمائل  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 92482861:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�صالح ال�ضي امبده محمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد محمد الزدجايل و�شريكته �ش.م.م
يعلــن �صالـح ال�ضــي امبده محمد �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة ماجــد محمــد الزدجالــي
و�شريكته �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1779079وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/31م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99004493:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حميد بن �سبيع بن حمد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة ال�شطـــف �ش.م.م
يعلــن حميد بن �سبيع بن حمد ال�سيابي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة ال�شط ــف �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1190334وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/4/26م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �سمائل  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99361318 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
محفوظ بن عبداللـه بن خلفان الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة جبال ال�شرقي الوطنية �ش.م.م
يعلــن محفوظ بن عبداللـه بن خلفان الرحبي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة جبال ال�شرقي
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1105652وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/3م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
والية �سمائل  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99430522 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خلفان بن مبارك بن فرحان املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركــة خلفان بن مبارك بن فرحان املحروقي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن خلفــان ب ــن مبــارك بـ ــن فرحــان املحروقــي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة خلفــان ب ــن
مبارك بن فرحان املحروقي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ، 5056047وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/2م  ،وللم�صفـي وحـ ــده
حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99548779 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سليمان بن م�سعود بن حمدان الربعاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة املثلث الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �سليمان بن م�سعود بن حمدان الربعاين �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة املثلث الربونزي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1536222وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب  3002 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92622318 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن �سليمان بن مطر النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة مزارع ال�شروق للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سال ــم بن �سليمـ ــان بن مط ــر النبه ــاين �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة م ــزارع ال�ش ــروق
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1061553وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/1م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب  1373 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 92166061 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة النبهاين خلدمات ال�سيارات �ش.م.م
يعلــن �سامل بن �سليمان بن مطر النبهاين أ�نــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة النبهاين خلدمات
ال�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1001541وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/1م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
والية منح  -محافظة الداخلية
�ص.ب  42 :ر.ب 619 :
هاتف رقم 92166061:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ماجد بن خمي�س بن محمد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة ح�صن اخلور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن ماجد بن خمي�س بن محمد الناعبي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة ح�صن اخلور للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 5056357وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/18م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
والية احلمراء  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 96686328 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن نا�صر بن علي ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة م�شاريع �أجماد بابل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن خلفان بن نا�صر بن علي ال�شعيلي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع �أجماد بابل
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 5125863
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/22م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية بهالء  -محافظة الداخلية
هاتف رقم 99073019 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سيف بن �سعود الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة م�شاريع زهرة الفيحاء للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سيف بن �سعود الهنائي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع زهرة الفيحاء
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1527703وللم�صفـي
وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  120 :ر.ب 612 :
هاتف رقم 99333451 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
محمود بن نا�صر بن محمد الغفيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة �أ�صايل اجلزيرة املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن محمود بن نا�صر بن محمد الغفيلــي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة �أ�صاي ــل اجلزيـ ــرة
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1115274
وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  401 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 95060857 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نا�صر بن �سيف بن مرهون العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة نور ال�شم�س اخلافت للتجارة  -تو�صية
يعلــن نا�صر بن �سيف بن مرهون العامري �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة نور ال�شم�س اخلافت
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1135318وللم�صفـي
وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  306 :ر.ب 329 :
هاتف رقم 93299930 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
محمود بن محمد بن �سامل اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة رتاج ال�شمال الوطنية �ش.م.م
يعلــن محمود بن محمـد بــن �سالــم اليحمدي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة رتــاج ال�شم ــال
الوطنية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1142632وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/10م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى
العنوان الآتـي :
محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  62 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99216605 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1248

�أحمد بن �سامل بن �سيف الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة عبق جمان الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �أحمد بن �سامل بن �سيف الوهيبي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركــة عبق جمان الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1131964وفقــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/24م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  313 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99669800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حماد بن حمدان بن مبارك احلمادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة الورقة الثنائية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حمــاد بــن حمــدان بن مبارك احلمادي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة الورقــة الثنائية
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1111951
وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/10م  ،وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال
ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99744478 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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محمد بن �سامل بن عبداللـه العمبوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركــة محمد بن �سامل وخمي�س بن محمد املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن محمد بن �سامل بن عبداللـه العمبوري �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة محمد بن �سامل
وخمي�س بن محمد املقبايل للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 3072169وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان
الآتـي :
�ص.ب  836 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 97701914 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
غامن بن مبارك بن محمد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة جنم املدينة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن غامن بن مبارك بن محمد ال�شيدي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة جنم املدينة الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1148228
وللم�صفـي وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -مركز الوالية
هاتف رقم 95404064 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن محمد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة الن�سر للتجارة املتميزة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سعيد بن محمد الكعبي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة الن�سر للتجارة
املتميزة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1143534وللم�صفـي
وحـ ــده حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي
فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  709 :ر.ب 233 :
هاتف رقم 92222901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن علي بن حمدان ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة �أركان البحرين للتجارة �ش.م.م
يعلــن بدر بن علي بن حمدان ال�شيزاوي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة �أركان البحرين للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1122019وللم�صفـي وحـ ــده
حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 95527515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمري بن �أحمد بن �صالح ال�سناوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفهد الأولى الوطنية �ش.م.م
يعلــن حمري بن �أحمد بن �صالح ال�سناوي �أنــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شركــة الفهد الأولى الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1057688وللم�صفـي وحـ ــده
حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  23 :ر.ب 131 :
هاتف رقم 94000767 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خمي�س بن حمد بن من�صور املخمري وحميد بن حمد بن من�صور املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج ال�سويق للتجارة �ش.م.م
يعلــن خمي�س بن حمد بن من�صور املخمري وحميد بن حمد بن من�صور املخمري أ�نــهما
يقـ ــومان بت�صفـيـ ــة �شركــة �أفالج ال�سويق للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ، 3184820وللم�صفـيني وحـ ــدهما حــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـيــر  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـيني فـي كافة الأمور التـي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 95051999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــيان
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را�شد بن حرمل بن حارث احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهاء العالية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن را�شد بن حرمل بن حارث احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة بهاء العالية للتجارة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلـ ـ ــة ل ــدى �أمانـ ـ ـ ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـ ـ ــم  ، 1025621وفقـ ــا التفاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/5/24م  ،وللم�صفي وحده حق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أم ــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
واليـة الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  3 :ر.ب 329 :
هاتـف رقــم 99342390 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
يحيى بن خلفان بن نا�صر اللمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الر�ستاق احلديثة  -ت�ضامنية
يعلــن يحيى بن خلفان بن نا�صر اللمكي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أجواء الر�ستاق احلديثة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ، 1126397وفق ـ ـ ــا التف ـ ــاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/5/30م  ،وللم�صفي وحده حق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أم ــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
واليـة الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  455 :ر.ب 329 :
هاتـف رقــم 99415359 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بركاء احلديثة �ش.م.م
يعلـن حمم ــود بن حمم ــد بن �سال ــم اليحم ــدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة جبــال برك ـ ــاء
احلديثة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1135330وفقـ ــا التفاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/2/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  62 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99216605 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املعادن للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممود بن حممد بن �سامل اليحمدي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـية �شركـة بريق املعادن
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1161683وفقـ ــا التفاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/2/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  62 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99216605 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن نبهان بن زيد ال�شرياين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد و�سيف �أبناء نبهان بن زيد ال�شرياين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمم ــد بن نبه ــان بن زيد ال�شريان ــي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة حمم ــد و�سيف �أبناء
نبهان بن زيد ال�شرياين للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التج ــاري
بالرقـ ــم  ، 1467980وفقـ ــا التفاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/5/29م  ،وللم�صف ــي وحــده حق
متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  429 :ر.ب 318 :
هاتـف رقــم 92126204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن خليفة بن مبارك ال�شيادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء القرحة  -تو�صية
يعلن بدر بن خليفة بن مبارك ال�شيادي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة �أجواء القرحة  -تو�صية ,
وامل�سجل ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل التج ــاري بالرقـ ــم  ، 1136750وفقـ ــا التفاق ال�شركــاء امل�ؤرخ
2018/5/20م  ،وللم�صف ــي وحــده حق متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  272 :ر.ب 315 :
هاتـف رقــم 99437976 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن خمي�س بن �سبيل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�سبل للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سبيل البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة روائع ال�سبل للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التج ــاري بالرقـ ــم  ، 1089708وفقـ ــا التفاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ 2018/3/25م  ،وللم�صف ــي وحــده حق متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99426523 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال بركاء التجارية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن يو�سف البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركة م�شاريع جبال بركاء
التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التج ــاري بالرقـ ــم  ، 1576356وفقـ ــا التفاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/5/22م  ،وللم�صف ــي وحــده حق متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  50 :ر.ب 123 :
هاتـف رقــم 92580005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سيف بن حمود بن نا�صر ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة العقيق اليماين املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن حمود بن نا�صر ال�سيابي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة العقيق اليماين املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التج ــاري بالرقـم ، 1151459
وفقـ ـ ــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/3/26م  ،وللم�صف ــي وحــده حق متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  414 :ر.ب 329 :
هاتـف رقــم 93211388 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداملنعم بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البارق خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن عبداملنعـ ــم بن عبداللـه بن عبدالكريـ ــم الفار�سـ ــي �أنـه يق ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة البــارق
خلدمات النفط والغاز �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل التجـاري بالرقم ، 1050502
وفقـ ــا التفاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/3/27م  ،وللم�صف ــي وحــده حق متث ـيـل ال�شـ ــرك ــة فـ ــي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99334606 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نبيل بن نا�صر بن �سعيد ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الأر�ض للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلـن نبيل بن نا�صر بن �سعيد ال�صبحي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة كنوز الأر�ض للم�شاري ــع
املتميـ ــزة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمــان ــة ال�سجل الـتجاري بالــرقم  ، 1215120وفقـ ــا التفاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/3/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
واليـة بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 92595200 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
رامي بن حممد بن �سعيد ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمرة الطيبة املباركة
يعلــن رامي بن حممد بن �سعيد ال�شحري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة الثمرة الطيبة املباركة ,
وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1222858وفقـ ــا التفاق ال�شركــاء امل�ؤرخ
2018/3/29م  ،وللم�صفــي وحــده حــق متثيــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـية أ�مــام الغـري  ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 92007434 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوجـ ــب هـ ـ ــذا الإعـ ـ ــالن دائنـ ــي ال�شركـ ـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ع�صام بن �سعيد بن عبداللـه ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية للحلول املتقدمة �ش.م.م
يعلـن ع�صام بن �سعيد بن عبداللـه ال�شنفري �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة الر�ؤية للحلول
املتقدمة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري ب ــالـرقـم  ، 1259726وفقـ ــا
التفاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2018/5/16م  ،وللم�ص ـفـ ــي وحـ ــده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�شارع �سمحان  -واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  400 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم  - 23298072 :فاك�س رقم 23290987 :
كمـ ــا يدعـ ـ ــو امل�صفــي مبوجـ ــب ه ـ ــذا الإع ـ ــالن دائنـ ــي ال�شركـ ـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع اال�ستقرار لأكيا�س التعبـئة �ش.م.م
يعلـن ع�صام بن �سعيد بن عبداللـه ال�شنفري �أنه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شركة م�صنع اال�ستقرار
لأكيا�س التعبـئة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ـ ــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1121278وفقـ ــا
التفـ ــاق ال�شركـ ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/5/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�شارع �سمحان  -واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  400 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 23290987 - 23298072 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عمار بن �أحمد بن عمر النجار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة اخلري التجارية
يعلـن عمار بن �أحمد بن عمر النجار �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة مدينة اخلري التجارية ,
وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمان ـ ـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري ب ــالـرق ـ ــم  ، 2115255وفق ـ ـ ــا التف ــاق ال�شرك ـ ــاء
امل�ؤرخ 2018/5/7م  ،وللم�ص ـفـ ــي وحـ ــده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
�شمال العوقدين  -حمافظة ظفار
�ص.ب  440 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم  - 99496181 :فاك�س رقم 23299437 :
كمـ ــا يدعـ ـ ــو امل�صفــي مبوجـ ــب ه ـ ــذا الإع ـ ــالن دائنـ ــي ال�شركـ ـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عو�ض بن �شعبان �سيالم بيت ايتاع
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س طاقة املنرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـ ــن عو�ض بن �شعبان �سيالم بيت ايتاع �أنـه يقـوم بت�صفـي ــة �شركــة �شم�س طاقة املنرية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمــانـة ال�سجل الـتجـاري بالــرقم  ، 1277690وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 93803555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عماد بن عامر بن مبارك الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأورا�س العربية للتجارة واملقاوالت
يعلـن عماد بن عامر بن مبارك الروا�س �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة الأورا�س العربية للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجاري ب ــالـرقــم  ، 1111122وفقا التفاق
ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/5/16م  ،وللم�ص ـفـ ــي وحـ ــده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 97667676 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيثم بن عامر �أحمد قطن و�شريكه للتجارة
يعلـن عماد بن عامر بن مبارك الروا�س �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة هيثم بن عامر �أحمد
قطن و�شريكه للتجارة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجاري ب ــالـرقــم ، 1159927
وفقا التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/5/16م  ،وللم�ص ـفـ ــي وحـ ــده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 97667676 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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بدر بن �سهيل بن حماد غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر وبدر
يعل ــن بدر بن �سهيل بن حماد غوا�ص أ�ن ــه يق ـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة نا�صر وبدر  ,وامل�سجل ــة
لدى �أمـان ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم  ، 1025326وللم�صف ــي وح ــده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  922 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99091988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن �أحمد م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثراء ثمريت للتجارة
يعل ــن �أحمد بن عبداللـه بن �أحمد م�سن �أن ــه يق ـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة ثراء ثمريت للتجارة ,
وامل�سجل ــة لدى �أمـان ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم  ، 2004526وللم�صف ــي وح ــده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 95553636 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن بخيت ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هال ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن بخيت ك�شوب �أنه يق ــوم بت�صفية �شركـة هال ال�شاملة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1076739وفقا التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ
2018/3/28م  ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ـ ــق متثيـ ـ ــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفيـ ـ ــة �أمــام الغـ ـيـر ,
وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99499170 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن بركات �آل بركات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوب�س للتجارة واملقاوالت
يعلن �أحمد بن بركات �آل بركات �أنـه يق ــوم بت�صفـية �شركــة نوب�س للتجارة واملقاوالت ,
وامل�سج ـلـة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2018004وفقـ ــا التفـ ــاق ال�شركاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/3/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99493400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـ ــي مبوج ـ ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ـ ــدم بادعــاءاتهـ ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ها�شم بن �أحمد بن عقيل عيدرو�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذيد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن ها�ش ــم بن �أحم ـ ــد بن عقي ــل عيـدرو�س �أنـه يق ـ ــوم بت�صفـية �شركـ ــة الذي ــد ال�شامل ــة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سج ـلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم  ، 1107106وللم�صفـ ــي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة
�ص.ب  47 :ر.ب 215 :
هاتـف رقــم 93577778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ـ ــالن دائنــي ال�شركـ ـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
دينا بنت رجب حديد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللم�سة اجلميلة  -ت�ضامنية
تعلـن دينا بنت رجب حديد �أنــها تقـوم بت�صفـية �شـركة اللم�سة اجلميلة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة لـدى أ�مــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1052840وف ـق ــا التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/5/24م  ،وللم�صفية وحدها حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفية �أمام الغ ــري  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـية فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 92329432 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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�سامل بن حممد بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حممد بن علي املع�شني و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعل ــن �سامل بن حممد بن علي املع�شني �أنه يق ـ ــوم بت�صفي ــة �شـرك ــة �سامل بن حممد بن
علي املع�شني و�أوالده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـ ـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 2186586وفقـ ــا التفـ ــاق ال�شركـ ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/5/30م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة
هاتـف رقــم 99092200 :
كمـ ــا يدعـ ـ ــو امل�صفـ ــي مبوج ـ ــب هـ ـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف النجد للتجارة واملقاوالت
يعل ــن �سامل بن حممد بن علي املع�شني �أنه يق ـ ــوم بت�صفي ــة �شـرك ــة م�شارف النجد للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلـ ـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 2154366وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة
هاتـف رقــم 99092200 :
كمـ ــا يدعـ ـ ــو امل�صفـ ــي مبوج ـ ــب هـ ـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حممد املع�شني للتجارة
يعل ــن �سامل بن حممد بن علي املع�شني �أنه يق ـ ــوم بت�صفي ــة �شـرك ــة �سامل بن حممد املع�شني
للتجارة  ,وامل�سجلـ ـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1646672وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة
هاتـف رقــم 99092200 :
كمـ ــا يدعـ ـ ــو امل�صفـ ــي مبوج ـ ــب هـ ـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سامل امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرب ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �أحمد بن حممد بن �سامل امل�شيخي أ�نـه يقـوم بت�صفـيـة �شركة ال�سرب ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1063126وفقـ ــا التفـ ــاق
ال�شركـ ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/4/19م  ،وللم�صفــي وحــده حــق متثيــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـية
�أمــام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة
علــى العنوان ا آلتـي :
ال�سعادة  -والية �صاللة
�ص.ب  1238 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 95672007 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�صمة ظفار  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ب�صمة ظفار  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلـ ـ ـ ــة لـ ـ ــدى �أمــانـ ـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالــرق ـ ــم  ، 2219727وفق ـ ـ ــا التف ـ ـ ــاق ال�شركـ ـ ــاء
امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/8م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 95751166 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة البادية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شركة واحة البادية للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمــان ـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالــرقــم  ، 2110431وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 95751166 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صالح بن نا�صر بن مبارك العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل احلديث �ش.م.م
يعلـن �صالح بن نا�صر بن مبارك العلوي أ�نـه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ـ ــة امل�ستقبل احلديث
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 4111451وفقـ ــا التفـ ــاق ال�شركـ ـ ــاء
امل ـ ـ�ؤرخ 2018/3/26م  ،وللم�صفــي وحــده حــق متثيــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـية أ�مــام الغـري ,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان
ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  708 :ر.ب 411 :
هاتـف رقــم 99451438 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن م�سلم بن بخيت الربعمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة ال�شاملة خلدمات التنظيف
يعلـن نا�صر بن م�سلم بن بخيت الربعمي أ�نـه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ـ ــة النه�ضة ال�شاملة
خلدمات التنظيف  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1012923وفقـ ــا التفـ ــاق
ال�شركـ ـ ــاء امل�ؤرخ 2018/5/31م  ،وللم�صفــي وحــده حــق متثيــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـية �أمــام
الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة علــى
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة
هاتـف رقــم 99480998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سني بن علي بن عبدالقوي اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي عبدالقوي اليافعي و�أوالده للتجارة
يعلن ح�سني بن علي بن عبدالقوي اليافعي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركــة علي عبدالقوي
اليافعي و�أوالده للتجارة  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 2069229وفقـ ــا
التفـ ــاق ال�شركـ ـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/4/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  437 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 96709266 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حارب احلكماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الرديدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حارب احلكماين �أنـه يق ــوم بت�صفـية �شركـ ــة تالل الرديدة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 8064369وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفي ــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  339 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 99336765 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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زايد بن خليفة بن �سامل اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة زايد بن خليفة اخلوالدي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعل ــن زايــد بن خليف ــة بن �سال ــم اخل ــوالدي �أنـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة زاي ــد بن خليف ــة
اخلوالدي و�شريكه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـة لـدى أ�مـانة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1074685وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 99342521 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن خلفان بن �أحمد الو�شاحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن خلفان الو�شاحي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن خلفان بن �أحمد الو�شاحي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركــة علي بن خلفان الو�شاحي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانة ال�سـجل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3106403وللم�صفـي وحــده حـق متثيــل ال�شركــة ف ــي الت�صفية �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى
اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 99313252 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن �إبراهيم الكوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مورد امل�ستقبل للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنه يقــوم بت�صفـية �شركة مورد امل�ستقبل للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمـانـة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1048332وللم�صفـ ــي وحـ ــده
حق متثي ــل ال�شركـة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  33 :ر.ب 324 :
هاتـف رقــم 99428122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الوجاجة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنه يقــوم بت�صفـية �شركة ربوع الوجاجة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمـانـة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1051116وللم�صفـ ــي
وحـ ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  33 :ر.ب 324 :
هاتـف رقــم 99428122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفق الوجاجة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنه يقــوم بت�صفـية �شركة �أفق الوجاجة للتجارة -
ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمـان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ـ ــم  ، 1053771وللم�صف ـ ـ ــي
وحـ ــده حق متثي ــل ال�شركـة فـ ــي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  33 :ر.ب 324 :
هاتـف رقــم 99428122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
طالل بن عبداللـه بن �سعيد املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلمان املتكاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن طالل بن عبداللـه بن �سعيد املرزوقي �أنــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة م�شاريع اجلمان
املتكاملة للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1182466
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -مركز الوالية
�ص.ب  187 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 96743158 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الظويهر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي �أنه يقوم بت�صفية �شركة برج الظويهر للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم  ، 3316211وللم�صفـ ــي وحده
حق متثيـل ال�شركة ف ــي الت�صفيـة �أمـام الغـ ـيــر  ,وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  168 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 99317773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي و�شركاه  -تو�صية
يعلن خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي �أنه يقـوم بت�صفية �شركـة خليفة بن �سعيد بن
حممد ال�سعيدي و�شركاه  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1568833وللم�صفـ ــي وحده حق متثيـل ال�شركة ف ــي الت�صفيـة �أمـام الغـ ـيــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  952 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 99317773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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بدر بن �سامل بن �سعيد الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة البحر الدولية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن �سعيد الربيعي �أنه يقـ ـ ــوم بت�صفية �شرك ـ ـ ــة جوهرة البحر الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1153545وللم�صفـي وحده حق
متثيـ ــل ال�شرك ـ ــة ف ــي الت�صفي ـ ــة �أمام الغ ــري  ,وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـ ــور الت ـ ــي تتعلـ ــق ب�أعم ــال ال�شرك ــة عل ــى العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 99569786 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هارون و�شركاه للخدمات �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن �سعيد الربيعي �أنه يقـ ـ ــوم بت�صفية �شرك ـ ـ ــة هارون و�شركاه للخدمات
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1151309وللم�صفـي وحده حق
متثيـ ــل ال�شرك ـ ــة ف ــي الت�صفي ـ ــة �أمام الغ ــري  ,وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
الأمـ ــور الت ـ ــي تتعلـ ــق ب�أعم ــال ال�شرك ــة عل ــى العنوان الآتـي :
حمافظة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 99569786 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزين احلديثة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن �سعيد الربيعي �أنه يقـ ـ ــوم بت�صفية �شرك ـ ـ ــة الزين احلديثة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سـجــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1147187وللم�صفـي وحده حق متثيـ ــل
ال�شرك ـ ــة ف ــي الت�صفي ـ ــة �أمام الغ ــري  ,وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـ ــور
الت ـ ــي تتعلـ ــق ب�أعم ــال ال�شرك ــة عل ــى العنوان ا آلتـي :
حمافظة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 99569786 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عثمان بن عبداللـه بن خمي�س املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أمواج ال�سلطنة العالية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عثمان بن عبداللـه بن خمي�س املعمري �أنــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة �أمواج ال�سلطنة
العالية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1144369
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغ ــري  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  50 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99810066 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري اخلابورة للتجارة  -تو�صية
يعلـن خالد بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني �أنــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة عبري اخلابورة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3193527وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  252 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 97804446 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد بن عبداللـه احلو�سني وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن خالد بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني أ�نــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة خالد بن عبداللـه
احلو�سني وولده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 8064032وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  252 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 97804446 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طالب بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلائر للتجارة  -تو�صية
يعلـن طالب بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني أ�نــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة احلائر للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8065420وللم�صفي وحده حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  934 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 95050929 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو الهيثم احلو�سني للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن طالب بن عبداللـه بن �سيف احلو�سني أ�نــه يقـوم بت�صفيــة �شركـة �أبو الهيثم احلو�سني
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانـة ال�سـجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1179656
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  934 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 95050929 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن حممد بن �سامل العمبوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمبوري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن �سامل العمبوري �أنه يق ــوم بت�صفية �شركـ ــة العمبوري للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 3138275وللم�صفي
وح ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي
فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  91 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 97701914 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الراعبي الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �سامل بن عبداللـه بن �سعيد البلو�شي �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة م�شاريع الراعبي
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ـ ــة لـدى �أمانــة ال�سـجل الـتجاري بالرقــم ، 1188987
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 92418410 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جمال بن ن�صيب بن حممد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريف العوينات للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن جمال بن ن�صيب بن حممد الكندي �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة خريف العوينات
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمانــة ال�سـج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم ، 1047568
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  525 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 97294645 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد وقي�س �أبناء عبداللـه بن �سعيد بن حجر الأن�صاري  -ت�ضامنية
يعل ــن حممد بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري �أنــه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة حممد وقي�س
�أبناء عبداللـه بن �سعيد بن حجر الأن�صاري  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سـجـل
الـتجاري بالرقــم  ، 8053138وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام
الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على
العنوان الآتـي :
�ص.ب  134 :ر.ب 322 :
هاتـف رقــم 97395053 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شهب �صحار الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن علي العجمي أ�ن ــه يقـوم بت�صفـية �شركــة �شهب �صحار الوطنية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1131803وللم�صف ــي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 95190543 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن خلفان الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزامل الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حم ــد بن �سيـف بن خلف ــان الر�شي ــدي �أن ــه يقـوم بت�صفـيــة �شركـ ــة الزام ــل الوطنيـ ــة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمــانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1172350وللم�صف ــي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99370891 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سلطان بن علي بن خلفان الفتحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمور االبتكار للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن علي بن خلفان الفتحي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركــة حمور االبتكار للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1252825وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفي ــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  34 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 96060785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن �سامل بن عبداللـه �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريان للخدمات الهند�سية �ش.م.م
يعلــن �سيف بن �سامل بن عبداللـه �آل عبدال�سالم أ�نـه يق ــوم بت�صفـية �شركــة الريان للخدمات
الهند�سية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سـجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1085800وللم�صف ــي
وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركـ ـ ــة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغري  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي
فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 96444463 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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بدر بن حممد بن حمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الفلج الوطنية  -ت�ضامنية
يعلــن بدر بن حممد بن حمد اجلابري أ�نــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أبراج الفلج الوطنية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ، 1135283وللم�صف ــي وحــده
ح ــق متثيـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  88 :ر.ب 322 :
هاتـف رقــم 96676665 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة القبة الذهبية احلديثة لتنظيف املباين  -تو�صية
يعلــن بدر بن حممد بن حمد اجلابري أ�نــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة القبة الذهبية احلديثة
لتنظيف املباين  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم ، 1145237
وللم�صف ــي وحــده ح ــق متثيـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمــام الغـري  ,وعلى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان الآتـي :
والية الربميي  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 96676665 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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موزة بنت علي بن �سامل املقبالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ وادي حلتي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن مــوزة بنت علـي بن �سامل املقبالية أ�نــها تقـوم بت�صفـية �شـركة �شموخ وادي حلتي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى أ�مــانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1207865وللم�صفية
وحدها حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـية
فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 92633059 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
عبداللـه بن �سامل بن علي ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة �شم�س اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن عبداللـه بن �سامل بن علي ال�سعيدي �أن ــه يق ـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ـ ــة �إ�شراقة �شم�س
اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ، 1091812
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  141 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 95565528 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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تعيب بن غاب�ش الفزاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تعيب بن غاب�ش الفزاري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن تعيب بن غاب�ش الفزاري أ�نــه يق ـ ــوم بت�صفيـ ــة �شركـ ـ ــة تعيب بن غاب�ش الفزاري
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجــاري بالرق ــم ، 1049815
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99018437 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن مرهون بن �سيف املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بروج دقال للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن مرهون بن �سيف املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفية �شركة بروج دقال للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 3176444وللم�صفــي وحــده
ح ــق متثيـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفيـة �أم ــام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  197 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 99440640 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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دروي�ش بن مو�سى بن غلوم العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهزبر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن دروي�ش بن مو�سى بن غلوم العجمي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركــة الهزبر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم ، 3251128
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفي ــة �أمـام الغري  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  589 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 95162925 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن �أحمد بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الوفاء املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سالــم بن �أحمــد بن �سالــم املعمــري �أنـه يق ــوم بت�صفـية �شرك ــة �أر�ض الوف ــاء املتحــدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سـجــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1094154وللم�صفي وحده حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفي ــة أ�مـام الغري  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور
التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  419 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 94393303 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن نا�صر بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرياحني الف�ضية للتجارة واملقاوالت
يعلــن عبداللـه بن نا�صر بن �سامل احلجري �أن ــه يقــوم بت�صفـية �شرك ــة الرياحني الف�ضية
للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سـجل الـتجاري بالرقم  ، 1007407وف ـقــا
التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/29م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة
�أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التـي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة
على العنوان ا آلتـي :
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  404 :ر.ب 400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن عزان بن �سند الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفكر اجلميل للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سامل بن عزان بن �سند الأغربي �أنه يقـ ــوم بت�صفية �شرك ــة الفكر اجلميل للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم  ، 1024062وللم�صفي وحده حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي :
�ص.ب  399 :ر.ب 400 :
هاتـف رقــم 99111956 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سلطان بن �شام�س احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار �شمال الباطنة للتجارة واملقاوالت
يعلن عبداللـه بن �سلطان بن �شام�س احلجري �أنه يقوم بت�صفية �شركة �آثار �شمال الباطنة
للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1126593وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  400 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 99745183 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار بغداد للتجارة واملقاوالت
يعلن عبداللـه بن �سلطان بن �شام�س احلجري �أنه يقوم بت�صفية �شركة �آثار بغداد للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1126594وللم�صفي وحده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  400 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 99745183 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل البحرين للتجارة واملقاوالت
يعلن عبداللـه بن �سلطان بن �شام�س احلجري �أنه يقوم بت�صفية �شركة معامل البحرين
للتجارة واملقاوالت  ,وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1156966وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  400 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 99745183 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خليفة بن خمي�س بن �سيف الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حامت الفار�سي للتجارة  -تو�صية
يعلــن خليفة بن خمي�س بن �سيف الفار�سي �أنه يقـ ــوم بت�صفية �شرك ــة �أبو حامت الفار�سي
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سـجل الـتجاري بالرقـم  ، 6038190وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي :
هاتـف رقــم 92399393 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ماجد بن خليفة بن يحيى الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذا الن�صيب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن ماجد بن خليفــة بن يحيى الإ�سماعيلــي �أنه يق ــوم بت�صفيـ ــة �شرك ــة �شــذا الن�صيب
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1077979
وف ـق ــا التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/28م  ،وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي
الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي تتعلـق
ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  198 :ر.ب 400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري وولده للتجارة
يعلن عامر بن �سليمان بن عامر امل�سكري �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شرك ــة عامر بن �سليمان بن
عامر امل�سكري وولده للتجارة  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـ ــم ، 6010865
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 95425669 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الظويهر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شـركــة كنوز الظويهر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجل ـ ــة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1027499وللم�صفي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمـام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التـي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -مركز الوالية
�ص.ب  521 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 92292928 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماء الذهب ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شـركــة ماء الذهب ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ـ ــة لدى �أمانة ال�سـجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1067038وللم�صفي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمـام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التـي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 93848064 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قافلة الأ�سفار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شـركــة قافلة الأ�سفار للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجل ـ ــة لدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرق ــم  ، 1120657وللم�صفي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفيـة �أمـام الغـ ـيـر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التـي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 93848064 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
معاد بن مرهون بن خلفان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رنيم جمي�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن معاد بن مرهون بن خلفان املعمري �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شرك ــة رنيم جمي�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1118199وللم�صفي
وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي
كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
�ص.ب  682 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 92290141 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني للتجارة  -تو�صية
يعلن طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شرك ــة م�شاريع طالل بن
�سامل بن �أحمد احل�سني للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم
 ، 1774140وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  575 :ر.ب 131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع طالل بن �سامل احل�سني للتجارة  -تو�صية
يعلن طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شرك ــة م�شاريع طالل بن �سامل
احل�سني للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم ، 1674480
وللم�صفي وحده حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة
امل�صفـي فـي كافـة ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  575 :ر.ب 131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارة العربية  -تو�صية
يعلن طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني �أنه يق ــوم بت�صفيــة �شركة الإمارة العربية  -تو�صية ,
وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1647865وللم�صفي وحده حق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة �أم ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة الأمـور التــي
تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  575 :ر.ب 131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الإمارة املتحدة  -تو�صية
يعلن طالل بن �سامل بن �أحمد احل�سني �أنه يق ــوم بت�صفية �شرك ــة م�شاريع الإمارة املتحدة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1651811وللم�صفي وحده حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  575 :ر.ب 131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن �سعيد الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروب للتنمية واخلدمات  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد الربيكي �أنه يقوم بت�صفية �شركة دروب للتنمية واخلدمات -
تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سـجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1281723وللم�صفي وحده حق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفيـ ــة أ�م ــام الغـ ـي ــر  ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي فـي كافـة
ا ألمـور التــي تتعلـق ب�أعمال ال�شركة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحار  -مركز الوالية
هاتـف رقــم 99039252 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممود بن �سعد بن علي املظفر
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املظفر لل�سفر وال�سياحة
يعلن حممود بن �سعد بن علي املظفر ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركــة املظفــر لل�سفــر وال�سياحــة ,
وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1045460ع ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفية
وزوال الكي ــان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املــادة ( )27من قانـ ــون ال�شركـ ــات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
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را�شد بن �سامل بن را�شد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد اجلابري و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سامل بن را�شد اجلابري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركة را�شد اجلابري و�أوالده
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 3133290ع ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفية وزوال الكي ــان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املــادة ( )27من
قانـ ــون ال�شركـ ــات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نذير بن �أحمد بن ن�صراللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الوادي الزهري للتجارة واملقاوالت
يعلن نذير بن �أحمد بن ن�صراللـه البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الوادي الزهري للتجارة
واملقاوالت  ,وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1042580ع ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفية وزوال الكي ــان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املــادة ( )27من قانـ ــون ال�شركـ ــات
التجارية رقم . 74/4

امل�صفــي
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