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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1413

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  17ربيع الأول 1443هـ

املوافـق � 24أكت ــوبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/146ص ــادر فـي  2021/10/14ب�إ�صـدار الئحة ال�شركات
التجارية.
�شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/234صـ ــادر فـي  2021/10/21بتعديــل بع�ض �أحكام
الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/235صــادر فـي  2021/10/21بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
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�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بـ ـ ــدء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ــة �سنـ ــرت بوين ــت لوجي�ستكـ ــ�س �صحـ ــار
(�شركة منطقة حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه املطاعني وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم وزان للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيتموين �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء حي ال�سرح للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع الأهلية املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن االبتكار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد ال�سان للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتفون للر�شاقة والتجميل �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الهند�سة الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد املتطور للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدهد لتطوير ال�شبكات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سق املتطورة العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم امللتقى للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر املرجان الذهبي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يعقوب بني عرابه املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي الفليتي للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الغزيل الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلركة العاملية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة اخلليج العربي �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ النه�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية92 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�صواعي وابنه للتجارة  -ت�ضامنية105 .
105
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�ضحى �ش.م.م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقــم 2021/146
ب�إ�صدار الئحة ال�شركات التجارية
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الئحة ال�شركات التجارية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 7 :من ربيع الأول 1443هـ
		
املوافـــــق 14 :من �أكتوبــــــــر 2021م

			

قيــ�س بن حممــد بن مو�ســى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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الئحــة ال�شركــات التجاريــة
البــاب الأول
الأحكــام العامــة
الف�صــل الأول
تعريفات و�أحكام م�شرتكة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1القانــون:
قانون ال�شركات التجارية.
 - 2الــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
 - 3الوزيــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
 - 4اجلهات املخت�صة:
اجلهات احلكومية غري الوزارة التي يتعني الرجوع �إليها فـي حدود اخت�صا�صاتها،
طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها.
 - 5النظام الإلكرتوين:
الربنامج الإلكرتوين اخلا�ص باخلدمات التي تقدمها الوزارة.
 - 6مكتب التمثيل التجاري:
املكتب الذي ي�ؤ�س�س فـي �سلطنة عمان ملراعاة م�صالح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يكون
مركزها الرئي�سي خارج ال�سلطنة ،ويكون تابعا لرقابتها و�إ�شرافها وتوجيهاتها.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كل �أ�شكال ال�شركات التجارية املن�صو�ص عليها فـي املادة ()4
من القانون عدا �شركة امل�ساهمة العامة.
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املــادة ( ) 3
يجوز للأ�شخا�ص اختيار �أحد �أ�شكال ال�شركات التجارية املن�صو�ص عليــها فـ ــي املــادة ()4
من القانون ،وذلك بناء على طلب يقدم �إىل الوزارة عرب النظام الإلكرتوين ،ترفق به
وثيق ــة ت�أ�سي ــ�س ال�شرك ــة موقع ــة م ــن جمــيع ال�شركـ ــاء �أو امل�ؤ�س�س ــني ،ويجــب �أن ت�شتمل
على جميع البيانات التي حتددها الوزارة ،وبالأخ�ص ما ي�أتي:
 - 1ا�سم وغر�ض ال�شركة ،و�شكلها القانوين ،ومركز عملها الرئي�سي ،وبيانات التوا�صل
على �أن يكون من بينها عنوان الربيد الإلكرتوين.
� - 2أ�سماء ال�شركاء �أو امل�ؤ�س�سني ،وجن�سياتهم ،وعناوينهم.
 - 3عدد احل�ص�ص �أو الأ�سهم اململوكة لكل �شريك �أو م�ؤ�س�س.
� - 4أ�سماء املديرين �أو جمل�س الإدارة و�صالحياتهم.
 - 5مقدار ر�أ�س مال ال�شركة ،وبيان الأ�سهم �أو احل�ص�ص النقدية� ،أو العينية وقيمتها.
 - 6تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،ومدتها.
 - 7بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�شركة ،وتاريخ �سنتها املالية الأوىل.
املــادة ( ) 4
يكون ت�سجيل فروع ال�شركات الأجنبية لدى امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين� ،شريطة �أن
يتخذ الفرع ال�شكل القانوين لل�شركة فـي مركزها الرئي�سي وذات �أغرا�ضها ،وت�سري عليها
�أحكام القانون وهذه الالئحة ،وذلك بعد ا�ستيفاء الآتي:
 - 1ن�سخة من �شهادة الت�سجيل التجاري لل�شركة فـي مركزها الرئي�سي ،مبينا �أن�شطتها
التجارية.
 - 2ن�سخة من وثائق ت�أ�سي�س ال�شركة الأجنبية.
 - 3وثيقة تفوي�ض ملدير �أو مديري الفرع للقيام ب�أعمال الإدارة فـي ال�سلطنة من املركز
الرئي�سي.
� - 4إقرار من املركز الرئي�سي لل�شركة يفـيد حتملها م�س�ؤولية الأعمال التي يقوم بها
الفرع فـي ال�سلطنة.
 - 5ن�سخ من �إثبات �شخ�صية املفو�ضني.
 - 6امل�صادقة على جميع امل�ستندات من جهات االخت�صا�ص وترجمتها �إىل اللغة العربية.
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املــادة ( ) 5
يجوز ت�أ�سي�س مكاتب متثيل جتاري فـي ال�سلطنة ،لرعاية م�صالح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التي يكون مركزها الرئي�سي خارج ال�سلطنة للقيام بالآتي:
 - 1االت�صال بالعمالء للتعريف باملنتجات �أو خدمات ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الأجنبية
التي متثلها لت�سويقها.
 - 2االت�صال بامل�صدرين وبائعي املواد الأولية وامل�صنعة ون�صف امل�صنعة التي حتتاج
�إليها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية التي متثلها ،و�إزالة العوائق التي تعرت�ض
�سرعة و�صولها �إليها.
� - 3إبالغ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية التي متثلها بال�شكاوى التي تتلقاها على
منتجاتها �أو خدماتها ،والعمل على تذليل ال�صعوبات املتعلقة بتوزيع تلك املنتجات
�أو تقدمي تلك اخلدمات.
املــادة ( ) 6
يحظر على مكاتب التمثيل التجاري القيام مبا ي�أتي:
 - 1اال�سترياد �أو الت�صدير �أو البيع با�ستثناء ما ت�ستورده من العينات التجارية لل�سلع
التي تنتجها ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة الأجنبية التي متثلها بغر�ض الرتويج.
 - 2الرتويج ملنتجات �أو خدمات غري التي تنتجها �أو تقدمها ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
الأجنبية التي متثلها.
 - 3االت�صال بامل�ستهلكني مبا�شرة.
املــادة ( ) 7
يكون ت�سجيل مكاتب التمثيل التجاري لدى امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين بعد ا�ستيفاء
الآتي:
 - 1ن�سخة من �شهادة الت�سجيل التجاري لل�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الأجنبية فـي مركزها
الرئي�سي ،مبينا �أن�شطتها التجارية.
 - 2ن�سخة من وثائق الت�أ�سي�س لل�شركة.
 - 3قرار ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة بفتح مكتب متثيل جتاري لها فـي ال�سلطنة.
 - 4وثيقة تفوي�ض للمدير املفو�ض ب�إدارة املكتب.
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� - 5إق ــرار م ــن املرك ــز الرئي�سي لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة يفـيد حتملها م�س�ؤولية الأعمال
التي يقوم بها املكتب فـي ال�سلطنة.
 - 6ن�سخ من �إثبات �شخ�صية املفو�ضني.
 - 7امل�صادقة على جميع امل�ستندات من جهات االخت�صا�ص ،وترجمتها �إىل اللغة العربية.
املــادة ( ) 8
متار�س مكاتب التمثيل التجاري عملها وفقا للقوانني والإجراءات املتبعة فـي ال�سلطنة،
ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة فـي حالة خمالفة �أحكام القوانني
املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن.
املــادة ( ) 9
يجب �أن تت�ضمن الإعالنات والعقود وامل�ستندات والإنذارات والإي�صاالت وجميع الأوراق
واملطبوعات الأخرى التي ت�صدرها ال�شركة ،البيانات الآتية:
 - 1ا�سم ال�شركة و�شكلها القانوين.
 - 2رقم ال�سجل التجاري.
 - 3عنوان ال�شركة.
 - 4مركز عمل ال�شركة.
 - 5و�سائل التوا�صل.
� - 6أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة.
املــادة ( ) 10
يجوز للوزارة طلب بيانات مالية مدققة �أو �أي بيانات �أخرى فـي احلاالت الآتية:
 - 1التنازل عن احل�ص�ص.
 - 2زيادة ر�أ�س املال.
 - 3نهاية ال�سنة املالية.
� - 4أي حالة �أخرى ترى الوزارة �ضرورة تقدمي بيانات مالية عنها.
ويجب تقدمي البيانات خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ طلبها.
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املــادة ( ) 11
تلتزم ال�شركات بتقدمي الطلبات عرب النظام الإلكرتوين وفقا لأحكام القانون �أو هذه
الالئحة ،وا�ستيفاء امل�ستندات غري املكتملة خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ رد الوزارة
على الطلب ،وفـي حالة عدم اال�ستيفاء يحق للوزارة �إلغاء الطلب.
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل باملادة ( )211من القانون حتدد وثائق الت�أ�سي�س بدء ال�سنة املالية ونهايتها.
املــادة ( ) 13
يجب �أن يفتح ح�ساب لل�شركة �أو لل�شركة امل�ساهمة املقفلة قيد الت�أ�سي�س فـي م�صرف
مرخ ــ�ص ل ــه بالعم ــل فـي ال�سلطن ــة ،تودع فـيه قيمة ح�ص�ص ال�شركاء النقدية واملحددة
فـي وثائق الت�أ�سي�س من تاريخ الت�سجيل لدى امل�سجل.
الف�صــل الثانــي
امل�ساهمــات فــي ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 14
تقوم احل�ص�ص العينية عند ت�أ�سي�س ال�شركة �أو زيادة ر�أ�س مالها مبوجب تقرير يعده مكتب
تثمني �أو مراقب ح�سابات مرخ�ص له فـي ال�سلطنة ،وفـي حالة تقومي احل�صة العينية
مببلغ يزيد على قيمة امل�ساهمة فـي ر�أ�س املال ،يتم االتفاق بني ال�شركاء على �ضمان حق
ال�شريك فـي احل�صة العينية املقدرة التي تزيد على قيمة امل�ساهمة فـي ر�أ�س املال وفق
تقدير املكاتب املعتمدة ،وفـي حال كانت قيمة احل�صة العينية املقدرة تقل عن قيمة امل�ساهمة
فـي ر�أ�س املال ،يلتزم ال�شريك بدفع الفارق.
ويح ــق لل�شريـ ــك الذي تقت�صر ح�صته على عمل �أو تقدمي خدمات �أن يطلب تقومي عمله
�أو خدماته من املكاتب املرخ�صة املعتمدة.
وال يجوز �إ�سناد تقومي احل�ص�ص ملراقب ح�سابات ال�شركة �أو ملراقب ح�سابات �آخر يكون
�شريكا فـي ال�شركة.
املــادة ( ) 15
�إذا قررت الوزارة �إحالة تقومي احل�صة العينية �إىل مكتب تثمني �أو مراقب ح�سابات مرخ�ص
له ،فـيجب �أن ي�صدر قرار الإحالة من مدير عام التجارة فـي الوزارة على �أن ينــ�ص فـيـ ــه
على املدة املحددة لت�سليم التقومي ،ويتحمل ال�شركاء �أو امل�ؤ�س�سون �سداد الأتعاب امل�ستحقة.
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املــادة ( ) 16
يلتزم الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام �أو مقدم احل�صة العينية  -بح�سب الأحوال  -بتقدمي
جميع البيانات واملعلومات للمكتب املكلف بتقومي احل�ص�ص العينية ،ويكونون م�س�ؤولني
عن �إخفاء �أو تقدمي �أي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة.
املــادة ( ) 17
ي�شرتك جميع ال�شركاء وامل�ساهمني فـي احل�صول على الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ن�شاط
ال�شركة ،وفقا للقواعد الآتية:
� - 1إذا مل يعني فـي وثائق الت�أ�سي�س ن�صيب كل من ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي الأرباح
�أو اخل�سائر ،كان ن�صيب كل منهم فـي ذلك بن�سبة م�ساهمته فـي ر�أ�س املال.
� - 2إذا ت�ضمنت وثائق الت�أ�سي�س �شرطا ين�ص على حرمان �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني
من احل�صول على �أرباح ال�شركة �أو �إعفائه من اخل�سائر بطل هذا ال�شرط و�صح
العقد.
� - 3إذا حددت وثائق الت�أ�سي�س ن�صيب ال�شريك �أو امل�ساهم من الأرباح بن�سبة حمددة
ومل حتدد فـيها ن�سبة اخل�سائر كان ن�صيبه فـي اخل�سائر معادال لن�سبة الأرباح،
وكذلك �إذا مت حتديد ن�سبة اخل�سائر بن�سبة حمددة دون حتديد ن�سبة الأرباح.
وفـي جميع الأحوال ،يقع باطال كل �شرط يعطي ال�شريك حق احل�صول على فائدة ثابتة
عن م�ساهمته فـي ال�شركة.
الف�صــل الثالــث
حتــول ال�شركــات واندماجــها
املــادة ( ) 18
يجوز حتول ال�شركة �إىل �شكل �آخر من ال�شركات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من القانون،
على �أن يقدم طلب التحول �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين بعد ا�ستيفاء الآتي:
 - 1انق�ضاء مدة �سنة مالية على الأقل على ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري.
� - 2أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة امل�سجل عند التحول عن احلد الأدنى املقرر لر�أ�س مال
ال�شركة املراد التحول �إليها.
-15-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

� - 3أن يكون �شكل ال�شركة املراد التحول �إليه متفقا قانونا مع �أغرا�ضها.
 - 4موافقة �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م) على حتول �شركات امل�ساهمة
املقفلة �إىل �أي �شكل �آخر.
 - 5موافقة اجلهات املخت�صة فـي احلاالت التي ت�ستلزم القوانني واللوائح والقرارات
ذلك.
� - 6أن يكون ال�سجل التجاري �ساري املفعول.
ومرفقا به امل�ستندات الآتية:
�أ  -حم�ضـ ــر اجتم ــاع مبوافقـ ــة ال�شرك ــاء �أو جمعي ــة ال�شرك ــاء �أو اجلمعيـ ــة العام ــة
غري العادية لل�شركة امل�ساهمة املقفلة �إذا مت �إيداعه خالل املدة املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )15من القانون.
ب � -آخـ ــر ميزانيـ ــة مالية معتمدة من مراقب احل�سابات وال�شركاء وجمعية ال�شركاء
بالن�سبة ل�شركات الت�ضامن والتو�صية وحمدودة امل�س�ؤولية ،وجمل�س الإدارة
بالن�سبة لل�شركة امل�ساهمة املقفلة.
ج  -وثائق الت�أ�سي�س.
د � -أي م�ستندات �أخرى يطلبها امل�سجل.
املــادة ( ) 19
يقوم امل�سجل بفح�ص الطلب و�إ�صدار قرار باملوافقة على التحول بعد ا�ستيفاء ال�شروط
املذكورة فـي املادة ( )18من هذه الالئحة ،وفـي حالة رف�ض الطلب يتم �إخطار ال�شركة
ب�أ�سباب الرف�ض �إلكرتونيا.
املــادة ( ) 20
تلتزم ال�شركة التي مت قبول طلبها بالتحول ،بتقدمي طلب الن�شر فـي النظام الإلكرتوين،
بالإ�ضافة �إىل الن�شر فـي �إحدى ال�صحف املحلية.
املــادة ( ) 21
يج ــوز ل�شركــة �أو �أكرث  -و�إن كانت قيد الت�صفـية � -أن تندم ــج فـي �شركــة �أخرى من �شكلها
�أو م ــن �شك ــل �آخ ــر ،عل ــى �أن يتم تقدي ــم الطلــب �إلــى امل�سجــل عبــر النظام الإلكرتوين،
مرفقا به الآتي:
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 - 1حم�ضـ ـ ــر اجتمـ ـ ــاع مبوافق ـ ــة ال�شركـ ــاء �أو جمعيـ ــة ال�شركــاء �أو اجلمعيــة العامــة
غري العادية لل�شركة امل�ساهمة املقفلة لكل �شركة راغبة فـي االندماج.
 - 2تقرير يبني تقومي �أ�صول والتزامات كل �شركة على �أن تكون �صادرة من مكتب
مرخ�ص معتمد وفقا لأحكام هذه الالئحة.
 - 3قرار االندماج وفق حم�ضر اجتماع مبوافقة ال�شركاء �أو جمعية ال�شركاء �أو اجلمعية
العامة غري العادية لل�شركة امل�ساهمة املقفلة.
 - 4موافقــة �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م) بالن�سبة ل�شركات امل�ساهمة
املقفلة.
 - 5ك�شف مبلكية الأ�سهم من �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م) فـي حال
اندماجها من �شركة م�ساهمة مقفلة �إىل �أي �شكل �آخر.
 - 6موافقة اجلهات املخت�صة فـي احلاالت التي ت�ستلزم القوانني واللوائح والقرارات ذلك.
املــادة ( ) 22
يقوم امل�سجل بفح�ص طلب االندماج والبت فـيه خالل مدة ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام
عمل ،ويجب �إ�صدار قرار املوافقة على االندماج فـي حالة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة قانونا،
وفـي حالة الرف�ض ،يجب �إخطار ال�شركة ب�أ�سباب الرف�ض �إلكرتونيا.
املــادة ( ) 23
تلتزم ال�شركة املقبول طلبها باالندماج ،بتقدمي طلب الن�شر فـي النظام الإلكرتوين.
الف�صــل الرابــع
حـل ال�شركـة وت�صفـيتهـا
الفــرع الأول
الت�صفـيــة االختياريــة
املــادة ( ) 24
جتــرى �أحكــام الت�صفـية االختيارية فـي حالة اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة وت�صفـيتها
وفق الإجراءات الآتية:
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�أوال :بدء �أعمال الت�صفـية االختيارية:
 - 1يق ـ ــدم طل ــب بـ ــدء �أعم ــال الت�صفـية �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين ،مرفقا
به الآتي:
�أ  -حم�ضر اجتماع ال�شركاء باملوافقة على حل ال�شركة �أو حم�ضر اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية بالن�سبة ل�شركات امل�ساهمة املقفلة.
ب  -املوافقة من امل�صفـي على القيام ب�أعمال الت�صفـية.
ج � -صيـ ــغة �إع ــالن ب ــدء �أعمال الت�صفـية يت�ضمن ا�سم ال�شركة التي جتري
عليها الت�صفـية ،وا�سم امل�صفـي ،وعنوانه ،وو�سائل التوا�صل معه ،موقعا
من امل�صفـي.
د  -موافقة جهة الرهن� ،إن وجدت.
 - 2يقوم امل�سجل بفح�ص طلب الت�صفـيــة االختياريــة ،والبت فـيه بعــد ا�ستيفــاء
ال�شروط املقررة قانونا ،وفـي حالة الرف�ض يتم �إخطار ال�شركة ب�أ�سباب الرف�ض
�إلكرتونيا.
 - 3يلتــزم امل�صف ــي بتقديــم طلب ن�شر �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية عرب النظام
الإلكرتوين خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ ت�سجيل الطلب لدى امل�سجل.
 - 4ين�شر �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية االختيارية فـي اجلريدة الر�سمية.
ثانيا :انتهاء �أعمال الت�صفـية االختيارية:
 - 1يقدم طلب انتهاء �أعمال الت�صفـية �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين بعد
انق�ضاء املدة القانونية املقررة لالعرتا�ض ،مرفقا به الآتي:
�أ  -حم�ضر اجتماع ال�شركاء �أو جمعية ال�شركاء �أو اجلمعية العامة غري العادية
لل�شركة امل�ساهمة املقفلة باملوافقة على تقرير امل�صفـي وا�ستكمال �إجراءات
�إنهاء �أعمال الت�صفـية.
ب  -التقرير النهائي للم�صفـي.
ج � -صيغة �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية يت�ضمن ا�سم ال�شركة التي �أنهت ت�صفـيتها
وا�سم امل�صفـي موقعا من امل�صفـي.
-18-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

 - 2يقوم امل�سجل بفح�ص طلب انتهاء �أعمال الت�صفـية و�إ�صدار قراره باملوافقة على
ن�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية فـي حال ا�ستيفاء ال�شروط املقررة قانونا،
وفـي حالة الرف�ض يتم �إخطار ال�شركة ب�أ�سباب الرف�ض �إلكرتونيا.
 - 3يلتزم امل�صفـي بتقدمي طلب ن�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية عرب النظام
الإلكرتوين خالل ( )2يومني من تاريخ ت�سجيل الطلب لدى امل�سجل ،على �أن
يتم �إلغاء ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل.
 - 4ين�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية االختيارية فـي اجلريدة الر�سمية.
الفــرع الثانــي
الت�صفـيــة الق�ضائيــة
املــادة ( ) 25
جت ــرى �أحكام الت�صفـية الق�ضائية عند حل ال�شركة وت�صفـيتها بناء على طلب ذوي ال�ش�أن
�أو الوزارة ح�سب الأحوال ،وفق الإجراءات الآتية:
�أوال :بدء �أعمال الت�صفـية الق�ضائية:
 - 1يق ــدم طل ــب ب ــدء �أعم ــال الت�صفـي ــة �إل ــى امل�سجــل عرب النظام الإلكرتوين،
مرفقا به الآتي:
أ�  -قرار ق�ضائي �أو احلكم املت�ضمن بدء �أعمال الت�صفـية.
ب � -صيغة �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية موقعا من امل�صفـي.
 - 2يقوم امل�سجل بفح�ص طلب بدء �أعمال الت�صفـية و�إ�صدار قرار املوافقة على ن�شر
�إعالن بدء �أعمال الت�صفـية فـي حالة ا�ستيفاء ال�شروط.
ثانيا :انتهاء �أعمال الت�صفـية الق�ضائية:
 - 1يقدم طلب انتهاء �أعمال الت�صفـية �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين بعد
انق�ضاء املدة القانونية املقررة لالعرتا�ض مرفقا به الآتي:
أ�  -ن�سخة من �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية.
ب � -صيغة �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية.
ج  -ن�سخة من التقرير النهائي بعد موافقة املحكمة املخت�صة.
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 - 2يــقوم امل�سج ــل بفح ــ�ص طل ــب انتهاء �أعمال الت�صفـية و�إ�صدار قراره باملوافقة
على ن�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية فـي حال ا�ستيفاء ال�شروط املقررة
قانونا.
 - 3يلتزم امل�صفـي بتقدمي طلب ن�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية عرب النظام
الإلكرتوين لدى امل�سجل.
 - 4ين�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفـية الق�ضائية فـي اجلريدة الر�سمية.
وللوزارة اتخاذ �إجراءات حل ال�شركة وت�صفـيتها بناء على طلب يقدم �إىل املحكمة املخت�صة،
�إذا حتققت �أحد الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )40من القانون.
البــاب الثانــي
�شركــة الت�ضامــن
املــادة ( ) 26
يتم التنازل عن احل�ص�ص فـيما بني ال�شركاء بطلب يقدم من املتنازل �أو املتنازل �إليه مت�ضمنا
موافقة جميع ال�شركاء �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين لتعديل وثائق الت�أ�سي�س مبا
يفـيد التنازل.
ويتم تعديل وثائق الت�أ�سي�س مبا يفـيد التنازل مبحرر ر�سمي يوقع عليه طرفا التنازل
وباقي ال�شركاء ،ما مل تن�ص وثائق الت�أ�سي�س على غري ذلك ،وال يكون للتنازل عن احل�صة
�أثر بالن�سبة �إىل باقي ال�شركاء �أو الغري �إال من تاريخ الت�سجيل لدى امل�سجل.
املــادة ( ) 27
يجب على املتنازل �أو املتنازل �إليه  -فـي حالة الن�ص فـي وثائق الت�أ�سي�س على جواز التنازل
عن احل�ص�ص لغري ال�شركاء � -أن يتقدم �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين بطلب تعديل
وثائق الت�أ�سي�س مبا يفـيد التنازل.
ويتم تعديل وثائق الت�أ�سي�س مبا يفـيد التنازل مبحرر ر�سمي يوقع عليه طرفا التنازل
وباق ــي ال�شرك ــاء ،وال يك ــون للتــنازل عن احل�صة �أثر بالن�سبة �إىل باقي ال�شركاء �أو الغري
�إال من تاريخ الت�سجيل لدى امل�سجل.
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البــاب الثالــث
�شركــة امل�ساهمــة املقفلــة
الف�صــل الأول
الت�أ�سيـــ�س
املــادة ( ) 28
ت�ؤ�س�س �شركة امل�ساهمة املقفلة بتقدمي طلب �إىل امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين ،مبوجب
خطاب طلب ت�أ�سي�س موقع من ( )3ثالثة م�ؤ�س�سني على الأقل ،م�ستوفـيا امل�ستندات الآتية:
 - 1ا�سم ال�شركة ومركز عملها الرئي�سي.
� - 2أغرا�ض ال�شركة.
 - 3مقدار ر�أ�س مال ال�شركة وعدد الأ�سهم التي ينق�سم �إليها وقيمة ال�سهم ونوعه.
� - 4أ�سماء امل�ؤ�س�سني وجن�سياتهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم وعدد الأ�سهم التي مت
االكتتاب بها من كل واحد منهم.
 - 5عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 - 6مدة ال�شركة �إن كانت حمددة املدة ،وتاريخ بدئها ،وتاريخ نهايتها.
 - 7قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية.
 - 8ن�سخ من �إثبات �شخ�صية امل�ؤ�س�سني.
 - 9ن�سخة من وثائق الت�أ�سي�س.
� - 10أي م�ستندات �أخرى يطلبها امل�سجل.
املــادة ( ) 29
يجب على امل�سجل البت فـي طلب الت�أ�سي�س املقدم من اللجنة الت�أ�سي�سية عرب النظام
الإلكرتونـ ــي خ ــالل ( )15خم ــ�سة ع�ش ــر يومــا مــن تاريخ تقدمي الطلب ،م�ستوفـيا كافة
امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )28من هذه الالئحة ،ويجب على اللجنة الت�أ�سي�سية
ا�ستكمال البيانات وامل�ستندات غري املكتملة �أو �إجراء التعديالت التي يراها امل�سجل �ضرورية
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ الإخطار ،و�إال جاز للم�سجل اعتبار ذلك تنازال
عن طلب الت�أ�سي�س.
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وال يجوز تعديل �أي بيانات فـي طلب ت�أ�سي�س ال�شركة فـي �أي مرحلة من مراحل الت�أ�سي�س
�سواء فـي ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أغرا�ضها �أو �أ�سماء امل�ؤ�س�سني فـيها �أو غريها من البيانات
املبينة بطلب الت�أ�سي�س.
املــادة ( ) 30
يجب على اللجنة الت�أ�سي�سية بعد قبول امل�سجل طلب الت�أ�سي�س �إخطار الوزارة مبوعد
ومكان انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية مرفقا به جدول �أعمال اجلمعية ،وال�شهادة
امل�صرفـية الدالة على �سداد جميع �أ�سهم امل�ساهمني وفق عقد الت�أ�سي�س ،وتقرير اللجنة
الت�أ�سي�سية يت�ضمن املعلومات الوافـية عن الإجراءات التي اتخذت ،واملبالغ التي �أنفقت
لت�أ�سي�س ال�شركة ،وذلك عرب النظام الإلكرتوين.
املــادة ( ) 31
يح ــق لأ�صحــاب ال�ش�أن التظلم �إىل مدير عام التجارة فـي الوزارة فـي حالة رف�ض الطلب
�أو انق�ضاء املدة املحددة فـي املادة ( )29من هذه الالئحة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
الإخطار برف�ض الطلب �أو انق�ضاء املهلة املحددة دون البت فـيه.
ول�صاحب ال�ش�أن فـي حالة ت�أييد قرار الرف�ض �أن يطعن فـي هذا القرار �أمام املحكمة
املخت�صة من تاريخ �إخطاره برف�ض الطلب.
وفـي جميع الأحوال ،ال يحق للم�ؤ�س�سني �أن يتقدموا بطلب ت�أ�سي�س ال�شركة ذاتها مرة
�أخرى� ،إال بعد زوال �أ�سباب الرف�ض.
املــادة ( ) 32
يجب على �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ت�سجيل �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملفو�ضني بالإدارة
والتوقيع لدى امل�سجل عرب النظام الإلكرتوين خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية.
املــادة ( ) 33
مع مراعاة �أحكام املادة ( )184من القانون ،يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة القيام باملهام
وامل�س�ؤوليات الآتية:
 - 1تعيني الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام وفق الهيكل التنظيمي لل�شركة وحتديد
اخت�صا�صاتهم وحقوقهم وواجباتهم.
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 - 2ت�ضمني التقرير ال�سنوي املقدم للجمعية العامة م�سوغات مقدرة ال�شركة على
اال�ستمرار فـي ممار�سة الأن�شطة املحددة لها وحتقيق �أغرا�ضها.
 - 3ت�ضمني البيانات املالية بيانا كامال عن جميع املبالغ التي يكون قد تلقاها �أي
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة فـي ال�شركة خالل ال�سنة.
 - 4الت�أكد من �أن �أي قرار متخذ م�ستوف املتطلبات القانونية قبل الإف�صاح عنه.
 - 5مراجعة واعتماد تعاقدات الأطراف ذات العالقة بال�شركة التي ال تندرج �ضمن
�أعمال ال�شركة االعتيادية ،بعد مراجعتها من جلنة التدقيق متهيدا لعر�ضها
على اجلمعية العامة العادية.
املــادة ( ) 34
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة و�ضع لوائح داخلية لتنظيم �إدارة ال�شركة و�أعمالها و�ش�ؤون
العاملني بها ،وفقا لل�ضوابط الآتية:
 - 1اعتماد الهيكل التنظيمي لل�شركة وتق�سيماته الإدارية.
 - 2حتديد مهام وم�س�ؤوليات الوظائف املختلفة فـ ــي ال�شرك ــة ،وحتدي ــد م ــهام
وم�س�ؤوليات الإدارة التنفـيذية واللجان الفرع ــية املنبثق ــة عن جمل�س �إدارة
ال�شركة ،وطريقة رفع التقارير.
 - 3حتديد ال�صالحيات املتعلقة باملوافقة على امل�صروفات والنفقات املالية.
 - 4حتديد �أ�س�س احت�ساب �أتعاب اجلل�سات واملكاف�آت واملزايا الأخرى املقررة لأع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة واللجان املنبثقة عنه وعر�ضها على اجلمعية العامة
العادية للموافقة.
 - 5احلد الأدنى من املعلومات الواجب تقدميها ملجل�س �إدارة ال�شركة.
 - 6ال�سيا�سات املتعلقة باملوارد الب�شرية ،والتي تت�ضمن الرواتب والتعيني والتطوير
والتدريـ ــب والرتق ــيات و�إنهــاء اخلدمات وغريها من اجلوانب الأخرى ذات
العالقة.
 - 7ال�سيا�سات اال�ستثمارية فـي ال�شركة.
� - 8سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
� - 9سيا�سات و�إجراءات الإف�صاح.
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املــادة ( ) 35
ال يج ــوز لأي �شركـة �أن تعهد ب�إدارتها �إىل �شركة �أخرى ومتليكها ( )%51واحدا وخم�سني
فـي املائة على الأقل من الأ�سهم �أو احل�ص�ص ما مل تغري �شكلها القانوين �إىل �شركة قاب�ضة،
وذلك وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة.
الف�صــل الثانــي
ر�أ�س مــال ال�شركــة
الفــرع الأول
الأ�سهـــم
املــادة ( ) 36
تلتزم ال�شركة بحفظ �سجل امل�ساهمني لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م) ،والتي
تتوىل ت�سجيل وقيد كل الت�صرفات التي تطر�أ على �أ�سهم امل�ساهمني وحتديث البيانات.
ولل�شركة احلق فـي طلب �سجل م�ساهميها فـي �أي وقت وفق الإجراءات التي ت�ضعها �شركة
م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م).
املــادة ( ) 37
يجوز لل�شركة �إ�صدار �أ�سهم ممتازة� ،شريطة مراعاة الآتي:
� - 1أن يكون النظام الأ�سا�سي لل�شركة يجيز �إ�صدار تلك الأ�سهم.
� - 2صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية على ذلك ،وموافقة ثلثي امل�ساهمني
مالكي هذا النوع من الأ�سهم.
املــادة ( ) 38
يجب على ال�شركة احرتام مبد أ� امل�ساواة فـي احلقوق واالمتيازات التي متنحها الأ�سهم
ملالكيها بني �أ�سهم االمتياز امل�صدرة فـي �إ�صدار واحد.
املــادة ( ) 39
يتم ا�ستهالك الأ�سهم عن طريق رد جزء من قيمة ال�سهم بحيث ينتهي اال�ستهالك الكلي
علـ ــى املدى الزمنـ ــي الذي يح ــدده النظــام الأ�سا�سي لل�شركة ،ويجب �أن يتم اال�ستهالك
على وجه امل�ساواة بالن�سبة للأ�سهم من النوع ذاته.
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املــادة ( ) 40
تدفع قيمة الأ�سهم امل�ستهلكة من الأرباح �أو من االحتياطات القابلة للتوزيع ،وال يرتتب
على ا�ستهالك الأ�سهم انخفا�ض ر�أ�س مال ال�شركة.
املــادة ( ) 41
ي�صدر قرار ا�ستهالك الأ�سهم من اجلمعية العامة غري العادية ،ويحدد القرار �شروط
اال�ستهالك ون�سبة الأ�سهم التي يتم ا�ستهالكها ومواعيد ذلك.
املــادة ( ) 42
يح�صل امل�ساهم الذي ت�ستهلك �أ�سهمه على �أ�سهم متتع ،ويكون له جميع احلقوق املقررة
لأ�صحاب حملة �أ�سهم ر�أ�س املال فـي حدود ما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،دون
�أن يكون له حق فـي اال�شرتاك فـي تق�سيم موجودات ال�شركة عند حل ال�شركة وت�صفـيتها.
املــادة ( ) 43
يجب على ال�شركة بيع ك�سور الأ�سهم النا�شئة عن جتزئة الأ�سهم �أو زيادتها �أو توزيع �أ�سهم
�أو عمليات االندماج �أو حتويل ال�سندات �إىل �أ�سهم �أو تخفـي�ض ر�أ�س املال �أو غري ذلك.
الفــرع الثانــي
تغييــر ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 44
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تقدمي مربرات اقرتاح زيادة ر�أ�س املال امل�صدر فـي حدود
ر�أ�س املال املرخ�ص به ،و�أن يرفق به تقرير عن �أعمال ال�شركة خالل ال�سنة املالية احلالية،
و�آخر ميزانية معتمدة ،وتقرير من مراقب احل�سابات ب�ش�أن مدى �صحة البيانات املالية
الواردة فـي تقرير جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 45
ت�سري فـي �ش�أن تقومي احل�ص�ص العينية املقدمة عند زيادة ر�أ�س املال الأحكام املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )14و( )15من هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 46
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخ�صي�ص بع�ض �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املال
امل�صدر للعاملني بال�شركة ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من هذه الأ�سهم ،على
�أن يحدد القرار ال�شروط الواجب توافرها فـي العاملني ال�ستحقاقها من حيث امل�ستوى
والإدارة للموظف فـي ال�سلم الوظيفـي لل�شركة والأقدمية والكفاءة ،والفرتة التي يجوز
للعاملني �شراء الأ�سهم فـيها بحيث ال تقل عن �شهر من تاريخ التخ�صي�ص ،كما يجب
مراعاة ال�ضوابط الآتية:
� - 1أن يكون حتديد �سعر ال�سهم على �أ�سا�س متو�سط �سعر التعامل فـي ال�سوق خالل
( )15اخلم�سة ع�شر يوما ال�سابقة على اليوم الذي يقرر فـيه العامل �شراء ن�صيبه
من الأ�سهم� ،أو �سعر �شراء ال�شركة للأ�سهم �أيهما �أقل.
 - 2ال يجوز �أن ميتلك العامل ما يجاوز ( )%1واحدا فـي املائة من الأ�سهم املخ�ص�صة
للعاملني.
 - 3تلتزم ال�شركة �أو العامل ب�سداد قيمة الأ�سهم كاملة عند الت�سجيل ،ويجوز لل�شركة
حت�صيل قيمة هذه الأ�سهم بطريقة اخل�صم من الأجر على �أق�ساط �شهرية ،كما
يجوز للعامل �أن يطلب �سداد قيمة هذه الأ�سهم من الأرباح املقررة له.
املــادة ( ) 47
يجب على ال�شركة الراغبة فـي تخ�صي�ص �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املال مل�صلحة �شخ�ص
معني �أو �أكرث الدعوة �إىل جمعية عامة غري عادية للح�صول على قرار منها فـي هذا ال�ش�أن،
وعليها �أن ترفق بجدول الأعمال ملخ�صا وافـيا للمقرتح من حيث ال�سعر والأ�س�س التي
مبوجبها مت احت�سابه ،و�أ�سماء الأ�شخا�ص املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم ل�صاحلهم ،بالإ�ضافة
�إىل تو�ضيح املزايا والفوائد املتوقع �أن تعود على ال�شركة من هذا التخ�صي�ص ،وغريها من
املعلومات التي ترى ال�شركة �أهمية الإف�صاح عنها.
وعلى الأ�شخا�ص املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم ل�صاحلهم تقدمي تعهد لل�شركة قبل اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية بوجوب �سداد قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة لهم.
و�إذا كان الأ�شخا�ص املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم ل�صاحلهم �أطرافا ذوي عالقة بال�شركة،
تعني على ال�شركة امل�صدرة الإف�صاح عن ذلك للم�ساهمني فـي الدعوة املوجهة �إليهم
حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وبيان امل�صالح املرتبطة بال�شركة.
ويجب �أن يت�ضمن قرار اجلمعية العامة غري العادية ب�شكل �صريح �أ�سماء الأ�شخا�ص
املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم ل�صاحلهم ،وعدد الأ�سهم ،و�سعر الإ�صدار.
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الفــرع الثالــث
�شــراء ال�شركــة لأ�سهمهــا
املــادة ( ) 48
يجب على ال�شركة التي ترغب فـي �شراء بع�ض �أ�سهمها مراعاة ما ي�أتي:
� - 1أن يجيز النظام الأ�سا�سي لل�شركة ذلك.
� - 2أن تكون قد �أ�صدرت ميزانيتني �سنويتني مدققتني.
� - 3أال تكون قد قامت ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة فـي الأ�شهر ( )6ال�ستة ال�سابقة لطلب
�إعادة ال�شراء.
� - 4أال تتجاوز الأ�سهم املراد �شرا�ؤها ( )%10ع�شرة فـي املائة من ر�أ�س مالها.
املــادة ( ) 49
يجب على ال�شركة التي ترغب فـي �شراء �أ�سهمها احل�صول على موافقة امل�سجل بناء على
طلب تقدمه لهذا الغر�ض عرب النظام الإلكرتوين ،على �أن يرفق بالطلب ما ي�أتي:
 - 1موافقة اجلهات الرقابية التي تخ�ضع ال�شركة لرقابتها.
 - 2قرار جمل�س �إدارة ال�شركة باملوافقة على �إعادة ال�شراء مو�ضحا به خطة �إعادة
ال�شراء والأ�سباب الداعية �إليها ،وتفا�صيلها ،واجلدوى منها ،و�أن عملية �إعادة
ال�شراء ال حتتمل �أن يرتتب عليها �أي تقلبات فـي �سعر الأ�سهم ،وم�صدر متويل
عملية ال�شراء.
� - 3صيغة الإعالن الذي يجب اعتماده من امل�سجل قبل الن�شر.
� - 4أي بيانات �أو معلومات �أخرى يطلبها امل�سجل.
املــادة ( ) 50
مع مراعاة �أحكام املادة ( )146من القانون ،على ال�شركة ن�شر �إعالن ال�شراء عرب النظام
الإلكرتوين ،وفـي �صحيفة يومية على الأقل �صادرة باللغة العربية خالل فرتة ال تتجاوز
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ احل�صول على موافقة امل�سجل.
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املــادة ( ) 51
لكل ذي م�صلحة التظلم من القرارات ال�صادرة من الوزارة وفقا حلكم املادة ( )148من
القانون ،وذلك بتقدمي طلب التظلم �إىل مدير عام التجارة فـي الوزارة خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
ول�صاحب ال�ش�أن فـي حالة ت�أييد قرار الرف�ض �أن يطعن فـي هذا القرار �أمام املحكمة
املخت�صة خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض الطلب.
الف�صـــل الثالــث
�إدارة ال�شركة امل�ساهمة املقفلة
الفــرع الأول
اجلمعيــة العامــة
املــادة ( ) 52
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تقدمي طلب اعتماد جدول �أعمال اجلمعية العامة عرب
النظام الإلكرتوين �إىل امل�سجل قبل املوعد املحدد لالجتماع بـ ( )20ع�شرين يوما على الأقل،
وفـي حالة عدم الرد خالل ( )5خم�سة �أيام عمل يعترب الطلب مقبوال.
املــادة ( ) 53
يجب على ال�شركة تقدمي طلب ن�شر �إعالن الدعوة عرب النظام الإلكرتوين ،و�إحدى
ال�صحف املحلية ،وذلك قبل املوعد املحدد لالجتماع بـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل.
املــادة ( ) 54
يجوز عقد اجتماع اجلمعية العامة عن طريق و�سائل التقنية احلديثة من خالل املن�صة
الإلكرتونية املعدة من قبل �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م)� ،شريطة �أخذ
موافقة الوزارة ،وتن�شر الدعوة وجدول الأعمال من خالل املن�صة الإلكرتونية.
املــادة ( ) 55
يجب على ال�شركة �إيداع حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة عرب النظام الإلكرتوين خالل
(� )7سبعة �أيام ،حت�سب من اليوم التايل لتاريخ انعقاد اجلمعية العامة ،مرفقا به �أ�صل
ا�ستمارات الرت�شح لدى الوزارة �إذا كانت قد جرت انتخابات فـي اجلمعية.
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املــادة ( ) 56
حتدد اجلمعية العامة ال�سنوية مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�شركة التي حققت �أرباحا
ميكن معها جتنيب �أو توزيع �أرباح على امل�ساهمني ،وذلك مبا ال يقل جمموعه عن ()%10
ع�شرة فـي املائة من �صافـي الأرباح ال�سنوية ،وذلك بعد ا�ستقطاع االحتياطي القانوين
وفقا للمادة ( )132من القانون ما مل يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة ن�سبة �أعلى ،وتكون
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا ال يجاوز جمموعها ( )100000مائة �ألف ريال عماين
بالن�سبة لل�شركة التي مل حتقق �أرباحا �أكرث من ( )%10ع�شرة فـي املائة من �صافـي الأرب ــاح
ال�سنوي ــة ،ول ــم تلحـق بر�أ�س مالها خ�سارة� ،أو حققت �أرباحا ال ميكن معها جتنيب �أو توزيع
كامل ن�سبة امل�ساهمني من الأرباح.
وال يجوز لل�شركة التي حلقت بها خ�سارة توزيع مكاف�آت على �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 57
حتدد اجلمعية العامة ال�سنوية بدل ح�ضور جل�سات جمل�س �إدارة ال�شركة واللجان املنبثقة
عنه مبا ال يجاوز (� )6000ستة �آالف ريال عماين لكل ع�ضو.
املــادة ( ) 58
يجب �أن يت�ضمن التقرير الذي يعده جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إىل اجلمعية العامة
ال�سنوية بيانا تف�صيليا عن املبالغ املالية و�سائر املنافع الأخرى التي قد تلقاها كل ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،حتى ولو كانت �صفته عامال فـي ال�شركة.
الفـــرع الثانــي
جملــ�س �إدارة ال�شركــة
املــادة ( ) 59
يكون الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة للراغبني بالرت�شح من امل�ساهمني وغريهم،
على �أن يقدم الطلب لل�شركة وفقا للنموذج املعد من قبل الوزارة ،وذلك بعد تدوين كافة
البيانات املطلوبة قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل من التاريخ
املحدد الجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة ،و( )5خم�سة �أيام عمل �إذا كان اجتماع
اجلمعية العامة العادية �سيعقد عرب املن�صة الإلكرتونية املعدة من قبل الوزارة.
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املــادة ( ) 60
ي�شرتط فـيمن ير�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة امل�ساهمة املقفلة ما ي�أتي:
� - 1أن يكون �شخ�صا طبيعيا.
� - 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
� - 3أال يقل عمره عن ( )25خم�سة وع�شرين عاما.
� - 4أال يكون عاجزا عن �سداد مديونيته لل�شركة التي يتقدم ب�أوراق تر�شيحه لع�ضوية
جمل�س �إدارتها.
� - 5أال يكون قد حكم ب�إع�ساره �أو �إفال�سه ما مل تنته حالة الإع�سار �أو الإفال�س.
� - 6أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يرد �إليه اعتباره.
� - 7أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �شركة م�ساهمة عامة �أو مقفلة مركز عملها
الرئي�سي فـي �سلطنة عمان متار�س �أغرا�ضا م�شابهة لأغرا�ض ال�شركة التي يتقدم
للرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارتها.
� - 8أن يقدم �إقرارا مت�ضمنا بيانا بعدد �أ�سهمه �إن كان من امل�ساهمني ،وب�أنه لن يت�صرف
فـيها ت�صرفا يفقده �صفته كم�ساهم بال�شركة طوال مدة ع�ضويته.
� - 9أال ي�شرتك فـي �إدارة ن�شاط جتاري مناف�س لن�شاط ال�شركة �إال مبوافقة اجلمعية
العامة العادية على �أن جتدد املوافقة �سنويا.
املــادة ( ) 61
يجب على ال�شركة �أن حتتفظ بن�سخ من جميع ا�ستمارات تر�شح الأع�ضاء.
املــادة ( ) 62
يتوىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة ت�سلم ا�ستمارات الرت�شح للأع�ضاء واعتمادها بعد
الت�أكد من تدوين جميع البيانات املطلوبة بها ،ثم يقوم مبراجعتها والتحقق من ا�ستيفاء
املر�شحني لل�شروط الواجب توافرها ،على �أن تكون عملية االنتخاب متوافقة مع القانون
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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املــادة ( ) 63
يجب عند ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة مراعاة الآتي:
� - 1أن يكون ثلث �أع�ضاء املجل�س غري تنفـيذيني.
� - 2أال يجمع بني من�صب رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه مع من�صب الرئي�س التنفـيذي.
املــادة ( ) 64
�إذا عقد اجتماع اجلمعية العامة العادية النتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وكان عدد
املرت�شحني �أقل من العدد املحدد فـي النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وجب دعوة اجلمعية مرة
�أخرى خالل (� )60ستني يوما على الأكرث من تاريخ االنعقاد امل�شار �إليه ،النتخاب العدد
املتبقي.
املــادة ( ) 65
يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة �إ�صدار �أي من قراراته عن طريق حم�ضر بالتمرير ،على �أن
تراعى ال�ضوابط الآتية:
� - 1أال يتجاوز عدد حاالت �إ�صدار قراراته بالتمرير ( )3ثالث مرات �سنويا.
� - 2أال يكون مو�ضوع القرار يتعلق بالبيانات املالية �أو املوا�ضيع املحالة �إىل املجل�س من
جلنة التدقيق.
� - 3أن يعر�ض القرار املراد �إ�صداره وجميع امل�ستندات والوثائق الالزمة لدرا�سته على
جميع الأع�ضاء والتوقيع عليه.
 - 4يجب �أن يدون كل ع�ضو موقفه من القرار �سواء باملوافقة �أو الرف�ض ،و�أن يو�ضح
�أ�سباب رف�ضه كتابة.
املــادة ( ) 66
يجب على ال�شركة ت�شكيل جلنة للتدقيق ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية:
 - 1ت�شكـ ــل اللجنـ ــة م ــن ( )3ثالث ــة �أع�ضــاء مــن جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ــة علــى ا ألقــل.
� - 2أن تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها رئي�سا لها.
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 - 3يحظ ــر اجلم ــع ب ــني رئا�سة اللجنة ،ورئا�س ــة جمل ــ�س �إدارة ال�شركــة �إذا كان عدد
الأع�ضاء ال يقل عن ( )5خم�سة �أع�ضاء.
� - 4أن يت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة نظام عملها ومكان ون�صاب �صحة اجتماعاتها
ومدة عملها وكيفـية القيام ب�أعمالها وواجباتها.
املــادة ( ) 67
ال يجوز �أن يكون لأي طرف ذي عالقة �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي ال�صفقات
والعقود التي جتريها ال�شركة حل�سابها� ،إال فـي احلالتني الآتيتني:
 - 1العقود وال�صفقات االعتيادية التي تدخل ال�شركة طرفا فـيها فـي �سياق ن�شاطها
االعتيادي على �أال يح�صل الطرف ذو العالقة على �أي ميزة.
ولأغ ــرا�ض تطبي ــق ه ــذا الب ــند يق ــ�صد بالعقود وال�صفقات االعتيادية العقود
وال�صفقات املتداولة ب�شكل غري منقطع �أو متوا�صل التي تربمها ال�شركة ملزاولة
�أغرا�ضها الرئي�سية.
 - 2العقــود وال�صفقــات االعتيادية التي تتم عن طريق املناق�صات العامة من خالل
طرح حقيقي و�إف�صاح كامل عن �شروط املناق�صة �أو تلك التي تتم من خالل
ا�ستدراج ما ال يقل عن ( )3ثالثة عرو�ض ،وذلك ح�سب الإجراءات والأحكام التي
ت�ضعها جلنة التدقيق ،على �أن يكون العر�ض املقدم من الطرف ذي العالقة هو
�أف�ضل العرو�ض.
وفـي كلتا احلالتني ،يجب االلتزام مبا ي�أتي فـي تنفـيذ تلك التعامالت:
� - 1أن تخ�ضع تلك التعامالت ملراجعة جلنة التدقيق قبل التعاقد.
 - 2احل�صول على موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة بناء على تو�صية جلنة التدقيق.
� - 3إحاطة اجلمعية العامة العادية علما بهذه التعامالت فـي �أول اجتماع يلي تلك
التعامالت.
املــادة ( ) 68
يجوز �أن تكون التعامالت غري االعتيادية �أو التي ال تدخل فـي �سياق الن�شاط االعتيادي
لل�شركة �أو االثنتني معا مع الأطراف ذوي العالقة بعد احل�صول على موافقة اجلمعية
العامة العادية فـي كل تعامل على حدة ،و�أن يذكر فـيها جميع التفا�صيل اخلا�صة بهذا التعامل.
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املــادة ( ) 69
فـي حالة طلب موافقة اجلمعية العامة العادية وفقا لن�ص املادة ( )68من هذه الالئحة،
يجب �أن ي�شتمل الطلب على الآتي:
 - 1ا�سم الطرف ذي العالقة امل�ستفـيد.
 - 2طبيعة التعامل و�شروطه ومربرات �إجرائه.
 - 3قيمة التعامل.
 - 4مدة تنفـيذ التعامل.
� - 5إجراء تقييم م�ستقل فـي حالة ال�شراء �أو الت�صرف فـي الأ�صول.
 - 6بيانات العقد �أو ال�صفقة.
� - 7أي بيانات �أخرى متعلقة بالتعامل.
املــادة ( ) 70
ال يجوز ا�شرتاك الطرف ذي العالقة فـي الت�صويت داخل اجلمعية �أو جمل�س �إدارة ال�شركة
على �أي قرار ب�ش�أن التعامل الذي يكون لهم فـيها م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
املــادة ( ) 71
يجب على ال�شركة مراعاة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية عند ت�صنيف ال�صفقات
والتعامالت والإجراءات اخلا�صة بتنفـيذها والإف�صاح عنها.
الفــرع الثالــث
امل�ست�شــار القانونــي
املــادة ( ) 72
يجب على كل �شركة �أن يكون لديها م�ست�شار قانوين ،ويكون ذلك �إما من خالل تعيني
عامل متفرغ بال�شركة� ،أو التعاقد مع �أحد مكاتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية امل�سجلة
فـي ال�سلطنة ،وعلى جمل�س �إدارة ال�شركة تقرير اخليار الأن�سب ح�سبما تقت�ضيه طبيعة
عمل ال�شركة وحجمها.
ويتم تعيني امل�ست�شار القانوين �أو التعاقد معه ،و�إنهاء خدماته ،وقبول ا�ستقالته ،وعزله
من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
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املــادة ( ) 73
يج ــب عل ــى ال�شرك ــة التــي ترغــب فـي تعيني م�ست�شار قانوين كعامل متفرغ فـيها الت�أكد
من ح�صوله على م�ؤهل البكالوريو�س �أو ما يعادله فـي القانون من جامعة معرتف بها.
املــادة ( ) 74
يحظر اجلمع بني �أعمال امل�ست�شار القانوين ،و�أمانة ال�سر الجتماعات اجلمعية العامة.
ويجوز تعيني امل�ست�شار القانوين املعني كعامل متفرغ فـي ال�شركة �أمني �سر الجتماعات
جمل�س �إدارة ال�شركة.
الفــرع الرابــع
املراقــب الداخلــي
املــادة ( ) 75
يجــب علــى كــل �شركة تعيني مراقب داخلي متفرغ فـي ال�شركة� ،أو التعاقد مع �أحد مكاتب
�أو �شركات املحا�سبة واملراجعة املرخ�صة فـي ال�سلطنة للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي،
وعلى جمل�س �إدارة ال�شركة تقرير اخليار الأن�سب ح�سبما تقت�ضيه طبيعة عمل ال�شركة
وحجمها.
ويك ــون للمجل ــ�س �سلط ــة تعيــني املراقب الداخلي و�إنهاء خدماته وقبول ا�ستقالته وعزله
�أو التعاقد مع تلك املكاتب ،وذلك بناء على تو�صية جلنة التدقيق.
املــادة ( ) 76
ي�شرتط فـي املراقب الداخلي املعني كعامل متفرغ فـي ال�شركة �أن يكون حا�صال على الأقل
على م�ؤهل البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية �أو ما يعادلها من جامعة معرتف بها.
املــادة ( ) 77
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة عند تعيني املراقب الداخلي عن طريق التعاقد اخلارجي
مراعاة الأحكام الآتية:
� - 1أن تقت�صر الأعمال على تقدمي خدمات التدقيق الداخلي لل�شركة ،وحظر تقدمي
�أي �أعمال داخلية �أخرى لل�شركة.
 - 2يحظر اجلمع بني �أعمال التدقيق الداخلي لل�شركة ،و�أعمال التدقيق اخلارجي.
 - 3املحافظة على �سرية املعلومات التي يتم احل�صول عليها فـي �أثناء التدقيق.
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الفــرع اخلامــ�س
مراقــب احل�سابــات
املــادة ( ) 78
يج ــب عل ــى اجلمعي ــة العامة العادية ال�سنوية تعيني مراقب ح�سابات خارجي من بني
املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة.
املــادة ( ) 79
يجب على مراقب احل�سابات القيام بالواجبات الآتية:
 - 1القيام مبهامه املهنية والفنية ،و�أن يحافظ على �أ�سرار ال�شركة.
 - 2فحــ�ص دفات ــر ال�شرك ــة ،والتحقــق من �أنها معدة طبقا ملعايري التقارير املالية
الدولية ،و�أن البيانات املالية مطابقة لهذه الدفاتر ،مع مراعاة ما يطر أ� من
تغيريات على هذه املعايري الواجب اتباعها فـي �إعداد البيانات املالية.
 - 3احل�صول على املعلومات التي يراها �ضرورية لتنفـيذ مهامه ،وعلى جمل�س �إدارة
ال�شركة متكينه من ذلك.
 - 4ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة ،والإدالء بر�أيه فـيما يت�صل مبهامه.
املــادة ( ) 80
يجب �أن يكون التقرير الذي يقدمه مراقب احل�سابات �إىل اجلمعية العامة ال�سنوية
م�شتمال على البيانات الآتية:
 - 1بيان ما �إذا كان املراقب قد ح�صل على املعلومات التي يراها �ضرورية لأداء مهامه.
 - 2بيان ما �إذا كانت امليزانية وح�سابات الأرباح واخل�سائر متفقة مع الواقع.
 - 3بيان ما �إذا كان اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول.
 - 4بي ــان مـ ــا �إذا كانـ ــت البيانـ ــات الـواردة فـي تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة متفقة مع
ما ورد فـي دفاتر ال�شركة.
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 - 5بيان ما �إذا كانت هناك خمالفات لأحكام القانون �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة قد
وقعت خالل ال�سنة املالية ،مع بيان ما �إذا كانت هذه املخالفات ال تزال قائمة،
وذلك فـي حدود املعلومات التي توافرت لديه.
 - 6تاريخ كتابة التقرير.
 - 7ا�سم مكتب التدقيق الذي يعمل به املراقب ،وا�سم وتوقيع املراقب ،وعنوانه.
� - 8أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة.
املــادة ( ) 81
يجب �إنهاء عمل مراقب احل�سابات فـي ال�شركة مبوجب قرار من اجلمعية العامة العادية
فـي حالة �إلغاء �أو وقف الرتخي�ص.
املــادة ( ) 82
يجوز لل�شركة عزل مراقب احل�سابات مبوجب قرار ي�صدر من اجلمعية العامة العادية،
وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
 - 1تقدمي اقرتاح عزل مراقب احل�سابات م�سببا قبل الدعوة للجمعية العامة العادية.
� - 2إخطار مراقب احل�سابات باقرتاح عزله و�أ�سبابه قبل انعقاد اجلمعية العامة
العادية بـ ( )10ع�شرة �أيام على الأقل.
 - 3ملراق ــب احل�سابــات تقدمي مذكرة رد على �أ�سباب عزله �إىل ال�شركة قبل انعقاد
اجلمعية العامة العادية بـ ( )3ثالثة �أيام على الأقل.
 - 4يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة قراءة مذكرة مراقب احل�سابات على اجلمعية العامة
العادية.
وفـي جميع الأحوال ،يلتزم مراقب احل�سابات املعني بالتوقيع على حم�ضر اجلمعية العامة
العادية ،و�إنهاء الأعمال املوكلة �إليه مبوجبها وفق املدد املحددة النتهاء ال�سنة املالية.
املــادة ( ) 83
تكون مدة عمل مراقب احل�سابات ل�سنة مالية واحدة ،ويجوز جتديدها مبا ال يجاوز ()4
�أربع �سنوات مالية متتالية ،وال يجوز بعد انتهاء هذه املدة التعامل مع مراقب احل�سابات
ذاته �إال بعد م�ضي �سنة مالية.
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املــادة ( ) 84
يجوز للوزارة مراجعة �أعمال مراقب احل�سابات للت�أكد من �أن تدقيق احل�سابات مت وفقا
ملعايري التقارير املالية الدولية.
املــادة ( ) 85
يجب على مكتب املحا�سبة واملراجعة االحتفاظ بال�سجالت وامللفات والبيانات املتعلقة
بعمالئه لفرتة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات اعتبارا من �آخر �سنة مالية دقق فـيها
ح�ساباتهم ،ويتم احت�ساب تلك املدة من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
وي�ستمر هذا االلتزام حتى لو مل يزاول هذا املكتب ن�شاطه.
املــادة ( ) 86
يجب على ال�شركة الإف�صاح فـي اجلمعية العامة ال�سنوية عن نوعية الأعمال واخلدمات
والأتعاب التي تقا�ضاها مراقب احل�سابات نظري قيامه بالأعمال املعتادة امل�سندة �إليه ،وعن
غريها من اخلدمات التي يقدمها.
البــاب الرابــع
الف�صــل الأول
ال�شركــة حمــدودة امل�س�ؤوليــة
الفــرع الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 87
يقدم طلب ت�سجيل ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية عرب النظام الإلكرتوين ،مرفقا به الآتي:
 - 1عقد ت�أ�سي�س ال�شركة.
 - 2حم�ضر اجتماع ال�شركاء فـي حال كان �أحد ال�شركاء �شخ�صا اعتباريا.
 - 3ن�سخ من امل�ستندات الثبوتية لل�شركاء واملديرين.
املــادة ( ) 88
يتوىل امل�سجل فح�ص طلب الت�أ�سي�س ،واملوافقة على الطلب فـي حالة ا�ستيفاء ال�شروط املقررة.
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الفــرع الثانــي
الت�صــرف فــي احل�صــ�ص
املــادة ( ) 89
مع مراعاة �أحكام املادة ( )248من القانون يجب ن�شر كل ت�صرف فـي ح�ص�ص ال�شركاء عرب
النظام الإلكرتوين بعد ت�سجيله لدى امل�سجل.
املــادة ( ) 90
مع مراعاة �أحكام املادة ( )262من القانون يجب ن�شر قرار تخفـي�ض ر�أ�س مال ال�شركة عرب
النظام الإلكرتوين مع ن�شره فـي �صحيفة حملية يومية بعد ت�سجيله لدى امل�سجل.
الفــرع الثالــث
�إدارة ال�شركــة حمــدودة امل�س�ؤوليــة
املــادة ( ) 91
ال يج ــوز لل�شرك ــاء فـ ــي �شرك ــة حم ــدودة امل�س�ؤول ــية تعيني مدير يعمل فـي �شركة �أخرى،
�إال بعد �إنهاء خدماته فـي ال�شركة التي يعمل فـيها.
وي�ستثنى من ذلك تعيني املديرين فـي ال�شركات التي متتلك ح�ص�صا فـي ال�شركة التي مت
تعيينه فـيها.
املــادة ( ) 92
مع مراعاة �أحكام املادة ( )263من القانون يجب عند تقدمي طلب تعيني من يتوىل �إدارة
ال�شركة من غري ال�شركاء ت�سجيله عرب النظام الإلكرتوين ،مرفقا به الآتي:
 - 1املوافقة الكتابية من املدير املراد تعيينه.
 - 2املوافقة الكتابية من �صاحب العمل الذي يعمل لديه املدير غري العماين املراد تعيينه.
املــادة ( ) 93
مع مراعاة �أحكام املادة ( )273من القانون يجب ن�شر قرار عزل املدير �أو املديرين عرب
النظام الإلكرتوين بعد ت�سجيله لدى امل�سجل.
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الف�صــل الثانــي
�شركــة ال�شخــ�ص الواحــد
املــادة ( ) 94
تعد الوزارة منوذجا لوثائق ت�أ�سي�س �شركة ال�شخ�ص الواحد ،ويجوز للم�ؤ�س�س �إعداد عقد
ت�أ�سي�س مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون ،على �أن ي�شتمل على البيانات الآتية:
 - 1ا�سم ال�شركة ،ومركز عملها الرئي�سي.
 - 2مقدار ر�أ�س مالها ،وبيان احل�ص�ص النقدية �أو العينية وقيمتها.
 - 3ا�سم مالك احل�ص�ص.
 - 4غر�ض ال�شركة.
 - 5تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،ومدتها.
 - 6ا�سم مدير ال�شركة ،وبياناته ال�شخ�صية ،و�صالحياته.
 - 7تاريخ بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�شركة ،وتاريخ �سنتها املالية الأوىل.
املــادة ( ) 95
يت�ألف ا�سم �شركة ال�شخ�ص الواحد من ا�سم امل�ؤ�س�س فـي حال كونه �شخ�صا طبيعيا� ،أو من
�أي كلمة� ،أو عبارة� ،شريطة �أال يكون اال�سم م�ضلال لغر�ضها� ،أو هويتها� ،أو هوية م�ؤ�س�سها.
ويجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ظهر بعبارة " �شركة ال�شخ�ص الواحد " �أو "�ش�.ش.و".
املــادة ( ) 96
�إذا �أ�س�ست ال�شركة الواحدة اململوكة ل�شخ�صني ف�أعلى �أكرث من �شركة لل�شخ�ص الواحد،
يجب �أن تكون �أغرا�ض �شركات ال�شخ�ص الواحد خمتلفة.
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�شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
قــــرار
رقــم 2021/234
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
ا�ستنادا �إىل قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـ ــي رقـم ،95/16
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صـادرة بالق ــرار رق ــم ،96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 14 :من ربيع الأول 1443هـ
املوافـــــق 21 :من �أكتوبـــــــــر 2021م
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفتـ ــ�ش الع ـ ــام لل�شرط ـ ــة واجلمـ ـ ـ ــارك
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل بن�ص ــو�ص (البنـ ــد ( ،)9الفق ــرة (ب) م ــن البن ــد ( ،)10الفقــرة قبــل الأخرية)
من املادة ( )10من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
البنـ ــد ()9
"  - 9ت�أ�شرية م�ستثمر :متنح للأجنبي الذي يرغب فـي ا�ستثمار �أمواله فـي البالد ،بناء
على �شهادة �صادرة من اجلهة املخت�صة تفـيد ذلك ،وت�ستخدم الت�أ�شرية خالل �سنة
واحدة من تاريخ �إ�صدارها".
الفقــرة (ب) مــن البنــد ()10
" ب  -لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأقاربه من الدرجة الأوىل بناء على طلبه
وحتت م�س�ؤوليته وفقا لل�ضوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة".
الفقــرة قبــل الأخيــرة
" يجوز لل�سلطة املخت�صة حتويل الت�أ�شريات املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة �إىل �أي نوع
من �أنواع الت�أ�شريات املتبوعة ب�إقامة �إذا توفرت �شروطها ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها
ال�سلطة املخت�صة وبعد �سداد الر�سم املقرر لذلك".
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأوىل ،والفقرة (ب) من البند ( )3من املادة ( )19من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
الفقــرة الأول ــى
" تكون �إقامة الأجنبي فـي ال�سلطنة ب�أحد �أنواع الإقامة الآتية.":
الفقــرة (ب) مــن البنــد ()3
" ب  -لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأقاربه من الدرجة الأوىل".
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املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املادة ( )26من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة
الأجانب امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
" وي�ستثنى من �شرط ال�سن احلا�صلون على �إقامة التحاق مب�ستثمر ،و�إقامة التحاق
مبالك وفقا لل�ضوابط التي يحددها املدير العام ،وتنتهي �إقامة الأجنبي الذي ميلك
وحدة عقارية فـي جممع �سياحي متكامل بالت�صرف فـي تلك الوحدة ب�أي من الت�صرفات
القانونية الناقلة للملكية ،وتنتهي تبعا لذلك �إقامة زوجته و�أوالده و�أقاربه املرافقني له".
املــادة ( ) 4
ي�ستبــدل بن ــ�ص البــند ( )4من �أوال" :ت�أ�شريات الدخول" من املادة ( )29من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
ت

نــوع الت�أ�شيــرة

4

ت ـ�أ�شــرية م�ستثـمــر ملدة ع�شر �سنوات
ت ـ�أ�شــرية م�ستثـمــر ملدة خم�س �سنوات

الر�سوم امل�ستحقة
(بالريال العماين)
500
300

املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من ثانيا" :ر�سوم جتديد الإقامة" من املادة ( )29من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
ت

نــوع الت�أ�شيــرة
�إقامة م�ستثـمــر ملدة ع�شر �سنوات

1
�إقامة م�ستثـمــر ملدة خم�س �سنوات
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املــادة ( ) 6
ت�ضاف فقرة جديدة �إىل البند (" )5ت�أ�شرية الرحالت املتعددة " من املادة ( )10من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب ،ن�صها الآتي:
" د  -للأجنبي الذي يرغب فـي ا�ستثمار �أمواله فـي البالد وبناء على طلبه ومبوجب
�شهادة �صادرة من اجلهة املخت�صة تفـيد بذلك ،ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه
و�أوالده وتكون الت�أ�شرية �صاحلة ملدة ال تزيد على �سنة واحدة قابلة للتمديد
لفرتة مماثلة بناء على موافقة اجلهة املخت�صة ،وتخول الت�أ�شرية حاملها الدخول
والإقامة فـي البالد ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر فـي كل مرة".
املــادة ( ) 7
ي�ض ــاف بن ــد جديــد برقم (� )30إىل �أوال" :ت�أ�شريات الدخول" ،وبند جديد برقم ()9
�إىل ثانيا" :ر�سوم جتديد الإقامة" من املادة ( )29من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة
الأجانب امل�شار �إليها ،ن�صهما الآتي:
�أوال :ت�أ�شريات الدخول:
ت

نــوع الت�أ�شيــرة

30

ت�أ�شرية التحاق مب�ستثمر ملدة ع�شر �سنوات
ت�أ�شرية التحاق مب�ستثمر ملدة خم�س �سنوات

الر�سوم امل�ستحقة
(بالريال العماين)
100
50

ثانيا :ر�سوم جتديد الإقامة:
ت

نــوع الت�أ�شيــرة
�إقامة التحاق مب�ستثمر ملدة ع�شر �سنوات

9
�إقامة التحاق مب�ستثمر ملدة خم�س �سنوات
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قــــرار
رقــم 2021/235
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية
ا�ستنادا �إلـ ــى قان ــون الأحـ ــوال املدنيـ ــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقـم ،99/66
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الأح ـ ــوال املدنيــة ال�صادرة بالقرار رقـم ،2007/40
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 14 :من ربيع الأول 1443هـ
املوافـــــق 21 :من �أكتوبـــــــــر 2021م
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفتـ ــ�ش الع ـ ــام لل�شرط ـ ــة واجلمـ ـ ـ ــارك
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد الفقرة الأوىل من املادة ( ،)19و( ،)20و( )21من الالئحة التنفـيذية
لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
الفقـرة الأولـى مـن املـادة ()19
" ت�صدر البطاقة ال�شخ�صية وبطاقة الإقامة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ بلوغ
ال�شخ�ص �سن ( )10ع�شر �سنوات بالن�سبة للعماين واملقيم ،ومن تاريخ دخول املقيم
ال�سلطنة �إذا كان �سنه يتجاوز ( )10ع�شر �سنوات ،وت�صدر البطاقة ملن هم دون �سن ()10
ع�شر �سنوات وفقا لل�ضوابط التي يحددها املدير العام.
وفـي جميع الأحوال ت�صدر البطاقة وفقا للنموذج املعد لذلك ،م�شتملة على البيانات
الآتية.":
املــادة ( ) 20
" ي�شرتط للح�صول على البطاقة ح�ضور �صاحب ال�ش�أن ،ويجوز ا�ستثناء �إ�صدارها بدون
ح�ضوره وذلك بناء على طلب م�سبب يقدم �إىل الإدارة العامة ،مع �إرفاق امل�ستندات
الآتية:
�أوال :البطاقة ال�شخ�صية:
� - 1أ�صل �شهادة امليالد.
� - 2أ�صل البطاقة ال�شخ�صية للوالدين.
 - 3خطاب اجلهة املخت�صة بالن�سبة ملن اكت�سب اجلن�سية العمانية.
ثانيا :بطاقة الإقامة:
� - 1أ�صل جواز ال�سفر.
� - 2إ�شعار من اجلهة املخت�صة.
وفـي حال جتديد بطاقة الإقامة ترفــق امل�ستنــدات امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي البندي ــن () 2 ، 1
مع �أ�صل البطاقة املنتهية.
وفـي جميع الأحوال ت�صدر البطاقة بالزي الر�سمي للعمانيني ،وبزي منا�سب للأجانب
وفقا لل�ضوابط التي يحددها املدير العام.
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املــادة ( ) 21
" تكون البطاقة ال�شخ�صية �صاحلة ملدة ( )5خم�س �سنوات ميالدية ،وبطاقة الإقامة
ملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات ميالدية ،وذلك من تاريخ الإ�صدار �أو التجديد وعلى
�صاحب البطاقة جتديدها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء �صالحيتها".
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بالبند ( )1من �أوال من امللحق رقم ( " )1ر�سوم �إ�صدار وجتديد وا�ستبدال وخدمات
البطاقات وال�شهادات" ،املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،الآتي:
 - 1البطاقة ال�شخ�صية وبطاقة الإقامة:
ر�سم بدل
ر�سم التجديد
ر�سم الإ�صدار
نــوع البطاقــة
تالف  /مفقود
(بالريال العماين) (بالريال العماين)
(بالريال العماين)
( )10ع�شرة
( )5خم�سة
( )5خم�سة
البطاقة ال�شخ�صية
بطاقة الإقامة ( )5خم�سة عن كل �سنة ( )5خم�سة عن كل �سنة ( )20ع�شرون
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بالبند ( )5من امللحق رقم (" )2املبالـ ــغ الواجــب �أدا�ؤها فـي حالة عدم ال�سري
فـي �إجراءات الدعاوى فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )59 ، 58من القانون"
املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون الأحوال املدنية امل�شار �إليها ،الآتي:
ت

املبلـــغ

اجلرميــــة

عدم ا�ستخراج بطاقة �شخ�صية ملن يزيد
5
عمره على ( )10ع�شر �سنوات
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 103258 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نادي ريا�ضي لتدريب ريا�ضة الكاراتية واللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزبرقان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 103859 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب ال�سفر ال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مفاتيح ال�سعادة الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/7/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 110448 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبو الواثق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 110982 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأجهزة املنزلية وال�ساعات واملالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع قي�س البلو�شي و�شريكه  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/6/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 116533 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم (املرحلة الأوىل ) ريا�ض الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة �شاطئ �صحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/2/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 118538 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجنحة ال�سالم احلديثة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120373 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ح�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �شرف للم�شاريع �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 479 :ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120642 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سدا�سية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1350 :ر.ب�,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121446 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات و�أجهزة �سلكية وال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سليم الكيومي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب1300 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127706 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعم فـي جمال املعلومات والربجمة احلا�سوبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أنا رجب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيفة ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128649 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�ص وتف�صيل اخليام والأ�شرعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ابن الرزيقي الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 468:ر.ب118 :بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128785 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزمان لل�ضيافة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2429:ر.ب112 :مطرح ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129837 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة توجيه الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل احلرير للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130090 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية الثالثية العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 283 :ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131012 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء �صحار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131136 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إلكرتونية (�أجهزة التربيد والت�سخني� ،أجهزة الطبخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضياء للأعمال العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية جعالن بني بو ح�سن ،حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131822 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سنام املجد الوطنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 302:ر.ب 122 :املعبيل ــة اجلنوبي ــة ،واليــة ال�سي ــب ،حمافظ ــة
م�سق ـ ــط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132679 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة املدن املركزية لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 209:ر.ب 124:احليل اجلنوبي ــة ،واليــة ال�سي ــب ،حمافظ ــة
م�سق ـ ــط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133994 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح الأجهزة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مثلث برمودا للخدمات والأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135073 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباية و�شيلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة اليا�سمني للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 41 :ر.ب ،112:واليــة مطرح ،حمافظ ــة م�سق ـ ــط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/9 :

-58-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136931 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلديقة اخل�ضراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية لوى ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137376 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيت العاملي للحلويات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 42 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138017 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عزم ظفار للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143769 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخليط الذهبي للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146248 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفيه ,خدمات الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة
ندوات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الآثال للخدمات التعليمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146385 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جت ــارة (�أحذيـ ــة ذات �س ــاق طويل ــة� ،أحذي ــة ن�صفيــة� ،شياالت
للمالبــ�س� ،أحزمــة مالبــ�س� ،شــاالت� ،ست ــرات ،مالبـ ــ�س جاهــزة،
�أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،أحذية لكرة القدم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم بن طالب بن م�صبح الكلباين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146702 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حقول امل�صنعة الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية امل�صنعة ,حمافظة جنوب الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147149 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ريا�ضة اجلمباز ،مالب�س مطرزة ،اللبا�س املطاطي (التك�س)� ،أو�شحة لتغطية
الر�أ�س� ،سراويل حتتية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س ،واقيات من ال�شم�س� ،سرتات،
جوارب ق�صرية ،قم�صان ،قم�صان ق�صرية ،الأكمام ،مالب�س� ،أثواب �ضيقة ،مالب�س جاهزة،
�سراويل للأطفال ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س خارجية� ،أو�شحة،
م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية� ،أحذية للريا�ضة البدنية،
معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب من ال�صوف مالب�س،
قم�صان للريا�ضة ،مراييل مالب�س ،مالب�س لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ� ،صنادل� ،سراويل
داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية� ،أثواب ف�ضفا�ضة ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س،
جاكيتات مالب�س ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية� ،أحذية للريا�ضة ،اربطة ر�أ�س مالب�س،
جاكيتات مقلن�سة ،تنانري حتتية ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية داخلية،
مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س جلدية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،تنانري مع
ثراويل خمفية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز،
قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية كتانية ،قم�صان داخلية للريا�ضة ،رداءات،
جوارب ق�صرية ما�صة للعرق ،زي الكاراتيه ،زي اجلودو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سار امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/7 :

-62-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147172 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منظفات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خدمات الزئبق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147237 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ست�شفى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ست�شفى العربي التخ�ص�صي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147350 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شهاب بن �أحمد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147368 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ال انزالقية لل�سيور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلزام الذهبي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :

-64-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147480 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية(للحلوى العمانية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الناعبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147629 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(مقهى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة الربميي الربونزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147893 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللويات ومنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة نور الفجر امل�ضيئ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147899 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع(جتارة الهدايا وتغليفها وبيع الورود الطبيعية وال�صناعية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنامـل احليـاة للتجـارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147902 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�صار الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147903 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فجر النور الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147910 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو ،البث بالتلفزيون ،االت�صاالت التلفونية� ،إر�سال الفاك�سات ،معلومات حول
االت�صاالت ،البث �أو الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات امل�ؤمترات بالفيديو ،توفري
�إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكة حا�سوب عاملية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الت�سنيم لتنمية الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148421 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات هند�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفالجي للإن�شاءات والتعمري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148469 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الربميي الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148649 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل الربي بال�شاحنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الغربية للخدمات التجارية ال�سريعة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص،ب 2881 :ر.ب 130 :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149258 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع بالتجزئة للبخور والعطور  ،بيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم اجلوري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132332 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزون ال�شاخمة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143341 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلي باحللويات لتزيني الكعك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ العيجة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 86 :ر.ب� ,411 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133719 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع بيت العز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 114 :ر.ب 411 :والية �صور� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/12 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة140052 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :عالمة لال�ستثمار التجاري ذ.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :مرمي اجلابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/20 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة140260 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1370 :فـي 2020/12/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :فردو�س امل�ستقبل
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :روابي م�سقط للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 210 :ر.ب131 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137436 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1385 :فـي 2021/3/28م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :سما الغ�شبة للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�شاريع ها�شم امل�ضينة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144515 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1397 :فـي 2021/6/27م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :جي جي كوزمتيك كيميا �إن�شاءات تعاهوت اتهاالت
اهراجات �سانايي فـي تيجاريت ليمتد �شريكيتي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الرم�ضاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 72 :ر.ب412 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/4/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/20 :م
-73-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1413

مكتب التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سنرت بوينت لوجي�ستك�س �صحار (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن مكتب التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة �سنرت بوينت لوجي�ستك�س �صحار (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1208796وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/1م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية � -شارع رقم - 3701 :جممع رقم237 :
بناية رقم - 223 :مكتب رقم409 :
�ص.ب 109 :ر.ب136 :
هاتف رقم - 24218554 :فاك�س رقم24218553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 خمي�س بن �سامل املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه املطاعني وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن خمي�س بن �سامل املطاعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه املطاعني
وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1029563وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم92923022 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �أحمد بن �سعد بالرعود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم وزان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن �سعد بالرعود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم وزان للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1148236وللم�صفي وحـده حق
متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم92389311 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عبدالقادر بن �شري حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيتموين �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبدالقادر بن �شري حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البيتموين
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1289593وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�ص.ب 2429 :ر.ب112 :
هاتف رقم96901147 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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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�سيف بن �سعيد بن حمود املياحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء حي ال�سرح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن �سعيد بن حمود املياحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سماء حي ال�سرح للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1112620وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/10/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 385 :ر.ب318 :
هاتف رقم92022822 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع الأهلية املتكاملة �ش.م.م
يعلن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شاريع الأهلية املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1007583وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم95414000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عبيد بن �أحمد الدرمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن االبتكار العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبيد بن �أحمد الدرمكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ركن االبتكار العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101483وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1736 :ر.ب111 :
هاتف رقم99899799 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد ال�سان للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمد ال�سان للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1050494وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95061177 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بتول بنت خمي�س بن �إبراهيم العجمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتفون للر�شاقة والتجميل �ش.م.م
تعلن بتول بنت خمي�س بن �إبراهيم العجمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة املحرتفون للر�شاقة
والتجميل �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1737414وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/11م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 44 :ر.ب116 :
هاتف رقم99340044 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية 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
�سمري بن را�شد بن �سعيد اللمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الهند�سة الدولية �ش.م.م
يعلن �سمري بن را�شد بن �سعيد اللمكي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة احتاد الهند�سة الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1161219وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 608 :ر.ب111 :
هاتف رقم99361343 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 علي بن �سعيد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد املتطور للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن �سعيد الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االحتاد املتطور للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1265937وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم97333380 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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
مروان بن حمود بن مرهون ال�سديري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدهد لتطوير ال�شبكات �ش.م.م
يعلن مروان بن حمود بن مرهون ال�سديري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهدهد لتطوير
ال�شبكات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1274403وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الظاهرة
هاتف رقم98991411 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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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جناب ال�سيد حممد بن في�صل بن حممد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغ�سق املتطورة العاملية �ش.م.م
يعلن جناب ال�سيد حممد بن في�صل بن حممد �آل �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الغ�سق املتطورة العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1273954
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2899 :ر.ب111 :
هاتف رقم91080000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم امللتقى للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم امللتقى للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،6068359وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم99248027 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �صالح بن �سعيد املخيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر املرجان الذهبي �ش.م.م
يعلن �سامل بن �صالح بن �سعيد املخيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحر املرجان الذهبي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1352048وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99026545 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يعقوب بن �سيف بن عامر بني عرابة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يعقوب بني عرابه املتحدة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن �سيف بن عامر بني عرابة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يعقوب بني عرابه
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1148247وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96533005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حميد بن خمي�س الفليتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي الفليتي للتجارة �ش�.ش.و
يعلن علي بن حميد بن خمي�س الفليتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي الفليتي للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1639390وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم99421554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مو�سى بن �إبراهيم بن را�شد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سما الغزيل الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مو�سى بن �إبراهيم بن را�شد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما الغزيل الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1058679
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 68 :ر.ب325 :
هاتف رقم96969796 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلركة العاملية  -تو�صية
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة احلركة العاملية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٦٦٨٦٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٤٧٧٢٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
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 واحة اخلليج العربي �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة واحـ ــة اخللي ــج العربـ ــي �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1014476وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 1098 :ر.ب211 :
هاتف رقم95064060 :
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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عادل بن بخيت بن �سعيد املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة برج اجلوزاء املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن عادل بن بخيت بن �سعيد املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة م�ؤ�س�سة برج اجلوزاء املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1156687وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/30م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99494427 :
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
روية بنت حممد بن خليفني اخلمي�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سد الغربة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن روية بنت حممد بن خليفني اخلمي�سية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �سد الغربة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٨٢٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٥م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٦٥٩٥٥٨:
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
-84-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٣

حمد بن �سامل بن حممد الزرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الديار ال�شاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن حممد الزرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق الديار ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٧٩٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ١٩٧:ر.ب٤١٢:
هاتف رقم٩٧٨١١١٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن حممد الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا املجد املميز للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زوايا املجد املميز للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٧٨٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٣٥٢٢٢:
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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�إبراهيم بن �أحمد بن خلف ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة العاملية الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �أحمد بن خلف ال�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجمة العاملية
الذهبية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٠٨٥٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٧٧١٦٨٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عبدالقادر بن �شري حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمز ال�شرق لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبدالقادر بن �شريحممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمز ال�شرق
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٣٥١٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤٢٩:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٢٦٦٤٦١:
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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علي بن �سيف بن علي ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون العوينات العاملية �ش.م.م
يعلن علي بن �سيف بن علي ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مزون العوينات العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٦٣١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٠٦٢٢٠:
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
ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سرايا الأندل�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سرايا الأندل�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٧٥٠٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٤١٨٥٥٢:
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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�سيف بن حميد بن �سيف اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتطبيقات احلديثة �ش�.ش.و
يعلن �سيف بن حميد بن �سيف اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاملية للتطبيقات
احلديثة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٧٢٦١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٤:ر.ب١٣٤:
هاتف رقم٩٦٢٩٩٨٨٨:
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
مبارك بن �سامل بن �شنون املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد ال�شبكة العاملية �ش.م.م
يعلن مبارك بن �سامل بن �شنون املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رواد ال�شبكة العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٣١٨٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٦٨٨٩٧:
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
-88-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٣

مهند بن �صالح بن علي احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطاللة القمر للتجارة  -تو�صية
يعلن مهند بن �صالح بن علي احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إطاللة القمر للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢١٣٣٢٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٤٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حماد بن �سهيل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغربة العاملية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حماد بن �سهيل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغربة العاملية للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1240326وفقا التفاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ 2021/10/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم92499555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز احلكماء الطبي التخ�ص�صي �ش.م.م
يعلن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز احلكماء الطبي
التخ�ص�صي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1597434وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 221 :ر.ب117 :
هاتف رقم95195477 - 99240928 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر اخلري ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ك�شوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحر اخلري ال�شاملة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1238747وفقـ ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2021/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم90848484 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحة العود العربية للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ك�شوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نفحة العود العربية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1106202وفقـ ــا التف ــاق
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2021/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم90848484 :
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 �إعمار الأحقاف املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ك�شوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار الأحقاف املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1063461وفقـ ــا التف ــاق
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2021/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم90848484 :
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 عقيل بن علوي املرزع باعبود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ النه�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن عقيل بن علــوي املــرزع باعبــود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رذاذ النه�ض ــة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1045679
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96666823 :
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 بوابة بابل للتجارة �ش.م.م
يعلن ح�سن بن عقيل بن علــوي املــرزع باعبــود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة بابل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1003116وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96666823 :
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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�سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الأحقاف للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الأحقاف للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2157454وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92274509 :
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
علي بن حممد بن عبداللـه مقيبل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندى اخلري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حممد بن عبداللـه مقيبل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ندى اخلري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2155923وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99770577 :
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 خالد بن مرهون ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى اجلزيرة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن خالد بن مرهون ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدى اجلزيرة
ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1088775
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 494 :ر.ب211 :
هاتف رقم99795528 :
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
فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الأ�سرار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضـ ــواء الأ�س ــرار
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1159634
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99679796 :
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 عبداللـه بن �سامل املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتي الأجيال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل املرهون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فتي الأجيال للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2198770وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95416468 :
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
خالد بن يو�سف بن خلفان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الوطنية للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن خالد بن يو�سف بن خلفان البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤية الوطنية
للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1100132
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99205588 :
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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عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شاملة لل�شحن والتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م
يعلن عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شاملة لل�شحن
والتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1014795
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99366765 :
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 يو�سف بن عبداللـه اخلوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن عبداللـه بن يو�سف اخلوري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه اخلوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف بن
عبداللـه بن يو�سف اخلوري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،3163890وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99452443:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة ال�شفاء �ش�.ش.و
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيادة ال�شفاء �ش�.ش.و ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٢٥٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٨٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٤٩٩٢٥٦:
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
زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج الكلهي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فلج الكلهي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1140101وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92140652 :
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 م�صبح بن عبداللـه ال�شهومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب الرميلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن م�صبح بن عبداللـه ال�شهومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب الرميلة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1157392وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/14م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 455 :ر.ب511 :
هاتف رقم99202649 :
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
�سمرية بنت �سيف بن �سعيد احل�سنية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر الفخامة املميز �ش.م.م
تعلن �سمرية بنت �سيف بن �سعيد احل�سنية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ق�صر الفخامة املميز
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1264539وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/24م ،وللم�صفية وحـدها حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 92 :ر.ب320 :
هاتف رقم99780401 :
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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�أزهر بن خمي�س بن مو�سى ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الرمال للتجارة  -تو�صية
يعلن �أزهر بن خمي�س بن مو�سى ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار الرمال للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022462وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/8م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99182558 :
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
حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين احلديثة  -تو�صية
يعلن حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمراين احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1002233وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 25 :ر.ب311 :
هاتف رقم96010551 :
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 حممد بن �أحمد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف الطريف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شارف الطريف
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1206239وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 21 :ر.ب311 :
هاتف رقم71141100 :
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 �أجواء الطريف احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجواء الطريف
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1183457وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 21 :ر.ب311 :
هاتف رقم71141100 :
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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�إ�سماعيل بن م�صبح بن �سويد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صباح القريتني للتجارة  -تو�صية
يعلن �إ�سماعيل بن م�صبح بن �سويد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صباح القريتني
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1265138وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/4م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم97157873 :
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
حمدان بن �سعيد بن حممد الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمدان بن �سعيد بن حممد الذهلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمدان بن �سعيد بن حممد الذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمدان بن �سعيد بن
حممد الذهلي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،3152243وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم91150008:
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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علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريا�ضة للجميع �ش.م.م
يعلن علي بن مال اللـه بن علي حبيب اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الريا�ضة للجميع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1472062وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/8/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي -حمافظة م�سقط
�ص.ب 2663:ر.ب112:
هاتف رقم99229974:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن عي�سى بن م�سلم املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم بن عي�سى بن م�سلم املع�شني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن م�سلم بن عي�سى بن م�سلم املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم بن عي�سى بن
م�سلم املع�شني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1058139وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99084440 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود حممد العوي�سي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمود حممد العوي�سي
و�شريكه  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1329561وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 323 :ر.ب121 :
هاتف رقم99324066 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروا�سي املتقدمة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عزان القا�سمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروا�سي املتقدمة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1089597وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/18م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم99248027 :
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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�إبراهيم بن علي بن �شيخان الفليتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو خليل الفليتي للتجارة  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن علي بن �شيخان الفليتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو خليل
الفليتي للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1269932
وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1779 :ر.ب112 :
هاتف رقم99511624 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن �إبراهيم العرفاتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت التغذية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن �إبراهيم العرفاتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت التغذية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1262054وفق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
2021/7/7م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99600447 :
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 �سعيد بن �سامل ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�صواعي وابنه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل ال�صواعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد ال�صواعي وابنه
للتج ــارة  -ت�ضامنيـ ــة ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم  ،1197479وفق ــا
التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/8/19م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99299523 :
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
ماهر بن عبدالباري بن حامد الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�ضحى �ش.م.م
يعلن ماهر بن عبدالباري بن حامد الهوتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة ال�ضحى
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم  ،1293746وفق ــا التف ــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/6/13م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 236 :ر.ب132 :
هاتف رقم99418881 :
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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عمري بن عامر بن حممد اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت النعماء للتجارة �ش.م.م
يعلن عمري بن عامر بن حممد اخل�صيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمالت النعماء
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم  ،1243891وفق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/9/16م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 173 :ر.ب113 :
هاتف رقم99228144 :
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 مبارك بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظ ــر اخللي ــج
الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم
 ،1139196وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 284 :ر.ب134 :
هاتف رقم96605444 :
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
-106-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٣

علي بن �أحمد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهد علي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن �أحمد بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاهد علي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم  ،1328963وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/18م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم97090554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �صالح بن �سعيد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيو �أ�س كي للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �صالح بن �سعيد الكيومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كيو �أ�س كي للتكنولوجيا
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم  ،1355513وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/13م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 316 :ر.ب117 :
هاتف رقم99000088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات الدلو �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة جموهرات الدلو �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقــم ،1722280
وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سيف بن را�شد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع احلالنيات احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سيف بن را�شد الكيومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع احلالنيات احلديثة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1147464وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 206 :ر.ب316 :
هاتف رقم92975556 :
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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علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال بريوت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال بريوت للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1126591وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم94004445 :
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 علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن ح�سن بن حممد
الفار�سي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ،1077288وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم94004445 :
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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خالد بن حمود بن حممد الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة في�صل بن علي بن نا�صر الكندي و�شركاه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حمود بن حممد الإ�سماعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة في�صل بن علي بن نا�صر
الكندي و�شركاه للتجارة واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ،5147883وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/26م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل
ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 880 :ر.ب611 :
هاتف رقم99454843 :
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
ريـا بنت �سلطـان بن نا�صـر النبهانيـة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النطاق الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن ريـا بنت �سلطـان بن نا�صـر النبهانيـة ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة النطاق الربونزي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1061640ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
-110-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٣

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة م�شاريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١١٤٩٤٩٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عوافـي �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة عوافـي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٠٤٤١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إمناء الر�ستاق للتعمري والإن�شاء  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�إمناء الر�ستاق للتعمري والإن�شاء  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٢٨٢٠٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن حمود بن حمدان التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتكاملة لهند�سة خطوط الأنابيب �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن حمود بن حمدان التوبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املتكاملة لهند�سة خطوط
الأنابيب �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٣٦٨٨ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن الل بخ�ش بن نبي بخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار روي �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن نبي بخ�ش البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع دار
روي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٣٣٣٣٣ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن املخيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفخر احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن املخيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الفخر
احلديثة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٨٧٩٨ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن حمد بن �سامل احلجي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج منح احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن حمد بن �سامل احلجي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبراج منح احلديثة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٨٢٨٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن جمعة بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال امل�ستقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن جمعة بن خمي�س البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أجيال امل�ستقبل
الواعدة للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٠٧٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شركة مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاير كروفت م�سقط �ش.م.م
تعلـن �شركة مور �ستيفنز ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة فاير كروفت م�سقط �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٩٦٠٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البلو�شي للتموين والتغذية �ش.م.م
تعلـن �شركة مور �ستيفنز ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة البلو�شي للتموين والتغذية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٢٩٣٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�أني�س بن عبدالدين �شظاء املرجان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �صاللة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أني�س بن عبدالدين �شظاء املرجان ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة درة �صاللة ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١١٥١١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن عبداللـه اليافعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�صر ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن علي بن عبداللـه اليافعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة القي�صر ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤١٣٢٩ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٣

مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة لل�سكك احلديدية �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املتحدة لل�سكك
احلديدية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٣٧٧٣ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان للزراعة �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بهوان للزراعة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٧٤٥٠ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ب�سنت املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ب�سنت املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٦١٨٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سن بن علي بن طاهر مقيبل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الها�شمي والكثريي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن علي بن طاهر مقيبل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الها�شمي والكثريي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٧٥٣٥ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن �صالح بن �سامل اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شربثات العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �صالح بن �سامل اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شربثات العاملية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٤١٤٢ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر احلالنيات ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �صالح بن �سامل اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جزر احلالنيات ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٧١٨٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حميد املتميزة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �صالح بن �سامل اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع حميد املتميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٦٠٠٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيادي البي�ضاء للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �صالح بن �سامل اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأيادي البي�ضاء للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨١٦٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جمال بن عبداللـه بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوة الريح �ش.م.م
يعلـن جمال بن عبداللـه بن حممد الهنائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قوة الريح �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٩٦٠٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن الأبرك بن �سامل �سجنعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار عوقد للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن الأبرك بن �سامل �سجنعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إعمار عوقد للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٥٦٢٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة ال�صاعدة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلطوة ال�صاعدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦٣١٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن �سعيد �شما�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأماكن الغربية للتطوير واال�ستثمار  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد �شما�س ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأماكن الغربية للتطوير
واال�ستثمار  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٩٥٩٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دليل للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة دليل للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٥٩٢٥٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�سوار جمي�س احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خليفة بن �سعيد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�سوار جمي�س احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٨٤٦٥٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خلفان بن �سامل بن �سعيد النجادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خلفان بن �سامل بن
�سعيد النجادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،٣٣١٠٤٦٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن يا�سر بن �سيف املحروقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املنريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن يا�سر بن �سيف املحروقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املنريي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٢١٥٤٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سليمان بن علي العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمي�س الفهدي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سليمان بن علي العزري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خمي�س الفهدي
و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٣٧٩٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عثمان بن خمي�س بن �سعيد املجعلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع عز للتجارة �ش.م.م
يعلـن عثمان بن خمي�س بن �سعيد املجعلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قالع عز للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٠٦٣٢٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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