ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1419

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

الأحد  30ربيع الثاين 1443هـ

املوافـق  5دي�سمب ـ ـ ـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/190صادر فـي  2021/11/24ب�إ�صدار الالئحة الفنيـة
لنظـام املطابقـة.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ا�ستـ ــدراك.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح لل�ضيافة واخلدمات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انتجراتد جلوبل �سريفز�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س بديرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبعاد ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل النجوم �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوايا الثالثية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النوفلي املتكاملة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة

9
31
32
32
33
33
34
34
35
35

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.
36
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م36 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الدولية للتدوير �ش.م.م.
37
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني فدا للتجارة  -ت�ضامنية.
37
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكالء املتكاملة  -ت�ضامنية.
38
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كثبان لوى اخل�ضراء �ش.م.م.
38
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية.
39
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية.
39
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل �صور الوطنية للتجارة  -تو�صية.
40
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلكمي الدولية �ش.م.م.
40
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبراج الثنائية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م41 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط ال�سالم العاملية �ش.م.م.
41
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة جمان الريفية  -ت�ضامنية.
42
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكليل الرياحني  -ت�ضامنية.
42
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م43 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سامل بن حممد الرو�شدي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
43
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز غالء للتجارة �ش.م.م.
44
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوي العود للتجارة  -تو�صية.
44
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للخدمات �ش.م.م.
45
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ املحيط �ش.م.م.
45
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان الفهدي و�أوالده  -تو�صية.
46
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة املريبي للتجارة �ش.م.م.
46
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دجلان لل�صيانة واخلدمات �ش.م.م.
47
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي اجلديدة للخدمات التجارية  -تو�صية47 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الأق�صى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م48 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال نطايل للتجارة �ش.م.م.
48

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرات املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية.
49
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوت�س العاملية للأعمال التجارية �ش�.ش.و49 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز االحتاد اخلليجي للمقاوالت �ش.م.م50 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزورق املتميز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية50 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد بن حممد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية51 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سناد � 2020ش.م.م.
51
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ساء للهند�سة واملقاوالت  -تو�صية.
52
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة يو�سف بن ر�ستم بن حممد البلو�شي
للتجارة �ش.م.م.
52
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الذهبية  -ت�ضامنية.
53
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الف�ضية  -ت�ضامنية.
53
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سباح اخلري ال�شاملة للتجارة  -تو�صية54 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل املن�شود للتجارة  -ت�ضامنية.
54
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة �صحار املميزة  -تو�صية.
55
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل و�سعيد �أبناء حمود الرحبي للتجارة  -ت�ضامنية55 .
56
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخلة العالية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضمان ال�شاملة للمواد العازلة  -تو�صية56 .
57
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع الأمان الدولية �ش.م.م.
57
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج ال�سعادة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�شام�سي وولده
58
للمقاوالت  -تو�صية.
58
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الل�ؤل�ؤة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرثيا والفواني�س للأدوات الكهربائية  -تو�صية59 .
59
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار للحبوب �ش.م.م.
60
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اكرب قره خاين للتجارة العامة �ش.م.م.
60
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الواثق الفتحي للتجارة  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربميي خلدمات التغذية �ش.م.م.
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العرب املا�سية للتجارة �ش.م.م.
61
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب املخرتع للتجارة  -تو�صية.
62
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجار �شتال للتجارة  -ت�ضامنية.
62
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راحتي لال�ستثمار �ش.م.م.
63
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �ش.م.م63 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سياء للت�سوق �ش.م.م.
64
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم ال�صبا للأعمال �ش.م.م.
64
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صن املجيد �ش.م.م.
65
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاتك الوطنية للتجارة  -تو�صية.
65
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهيل جند للتجارة  -تو�صية.
66
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ازدهار الأفق للتجارة �ش.م.م.
66
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية67 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة واملقاوالت  -تو�صية67 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريابي�س م�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية68 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهرة املتميزة للتجارة  -ت�ضامنية.
68
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عدنان وطالل الأن�صاري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م69 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديوانية الرائدة للتجارة  -تو�صية.
69
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرداب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية.
70
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
70
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نعيم و�سينا �ش.م.م.
71
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العهد الأهلية �ش.م.م.
71
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلكماين العمالقة العاملية  -تو�صية71 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آ�سيا الأوىل للمقاوالت العامة �ش.م.م71 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنران الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية72 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سينوبك برتوليوم �سريفز و�شركاهم �ش.م.م72 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتار �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية72 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي القرحة ال�شاملة للتجارة  -تو�صية72 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حمد و�شركاه  -تو�صية.
73
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام الفخر ال�شاملة للتجارة  -تو�صية73 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول اخلوي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية73 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق العفية الع�صرية للتجارة �ش�.ش.و73 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربق للبرتوكيماويـ ــات وم�ستح�ضـ ــرات
التجميل �ش.م.م.
74
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية74 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية.
74
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أنوار ال�صباح املميزة �ش.م.م.
74
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفران الق�صر للتجارة �ش.م.م.
75
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حيل بني غريب للتجارة �ش.م.م75 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م.
75
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل م�سقط الرائدة �ش.م.م.
75
�إعالن عن انتهاء �أعــمال الت�صفـي ــة ل�شركة رحـ ــاب العا�صمـ ــة الع�صريـ ــة للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
76
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اخلليج الع�صرية �ش.م.م.
76
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد و�إخوانه �ش.م.م.
76
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة القمة �ش.م.م.
76

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1419

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقــم 2021/190
ب�إ�صـدار الالئحـة الفنيـة لنظـام املطابقـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2020/97بتعديـ ــل م�س ــمى وزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة
�إىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2012/13بتحديد ر�ســوم اخلدمــات والتحالــيل واالختــبارات
التي تقدمها املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة الفنية لنظام املطابقة ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من ربيع الثاين 1443هـ
املوافـــــق 24 :من نوفمبــــــــــر 2021م
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الالئحـة الفنيـة لنظـام املطابقـة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هـذه الالئحة يكون للكلمات والعبـارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخـر:
الوزيـــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
الـــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
املديريـة:
املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س فـي الوزارة.
�سلطات م�سح ال�سوق:
املديرية واجلهـات احلكومية الأخرى املخولة مب�سح ال�سوق قانونا.
م�سح ال�سوق:
التدابري والإجراءات التي تتخذ للتحقق من ا�ستيفاء املنتجات للمتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي اللوائح الفنية ،والتحقق من �أنها ال ت�شكل خطرا على �صحة الإن�سان والبيئة وال�سالمة
العامة.
�سلطات الرقابة احلدودية:
املديرية واجلهات احلكومية الأخرى املخولة قانونا بالرقابة احلدودية والف�سح اجلمركي.
اجلهات املخت�صة:
�سلطات م�سح ال�سوق و�سلطات الرقابة احلدودية.
هيئة التقيي�س:
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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املوا�صفة القيا�سية العمانية:
الوثيقة املعتمدة من الوزارة كموا�صفة عمانيــة وتتعل ــق باخلدم ــات وال�سل ــع واملنتج ــات
والعمليات وطـرق الإنتاج ذات العالقـة ،وت�شمل املوا�صفات امللزمة وغري امللزمة.
املوا�صفة القيا�سية اخلليجية:
الوثيقة ال�صادرة عن هيئة التقيي�س كموا�صفة خليجية ،وتتعلق باخلدمات وال�سلع
واملنتجات والعمليات وطرق الإنتاج ذات العالقة.
املوا�صفة القيا�سية الأجنبية �أو الدولية:
موا�صفة قيا�سية معتمدة من دولة �أجنبية �أو من هيئة دولية للتقيي�س.
الالئحة الفنية العمانية:
الئحة فنية ت�صدر عن الوزارة لتنظيم خ�صائ�ص املنتجات واخلدمات ،كالعمليات املرتبطة
بها وطرق الإنتاج.
الالئحة الفنية اخلليجية:
الئحة فنية ت�صدر عن هيئة التقيي�س ،لتنظيم خ�صائ�ص اخلدمات واملنتجات كالعمليات
املرتبطة بها وطرق الإنتاج.
اللوائح الفنية:
اللوائح الفنية العمانية واخلليجية.
املتطلبات الأ�سا�سية:
املتطلبات اخلا�صة باملنتجات واخلدمات ،وامللزمــة مبوجــب اللوائ ــح الفني ــة واملوا�صف ــات
القيا�سية ذات العالقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
املطابقة:
ا�ستيفاء املنتج �أو اخلدمة �أو العملية �أو النظام �أو اجلهة �أو ال�شخ�ص للمتطلبات اخلا�صة
بكل منها.
تقومي املطابقة:
�إثبات �أن اال�شرتاطات املحددة اخلا�صة ب�سلعة �أو خدمة �أو عملية �أو نظام �أو �شخ�ص �أو جهة
قد مت ا�ستيفا�ؤها.
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جهـات تقومي املطابقة:
اجلهات التي تقوم ب�إجراءات تقومي املطابقة� ،شاملة املعايرة واالختبار ومنح ال�شهادات
والتفتي�ش ،وت�شمل املديرية واجلهات املعينة و�أي جهات �أخرى حتددها املديرية.
اجلهات املعينة:
اجلهات املقبولة من قبل املديرية للقيام ب�أعمال تقومي املطابقة فـي جماالت حمددة.
�إجـراءات تقومي املطابقة:
وثيق ــة معتم ــدة م ــن املديري ــة لتقومي املطابقة تبني الإجراء امل�ستخدم بطريقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة.
االعتمــاد:
�شهـادة �صادرة من طرف ثالث خمت�ص ،تثبت ب�صفة ر�سمية �أن جهة تقومي املطابقة م�ؤهلة
للقيام مبهام تقومي مطابقة حمـددة.
نظام املطابقة:
النظام الذي يتم بوا�سطته التحقق من كافة املتطلبات والآليات والإجراءات التنفـيذية
وفقا له ــذه الالئح ــة� ،شام ــلة حتــديد املتطلبــات الأ�سا�سية لل�سالمة وامل�س�ؤوليات لكافة
الأطراف من مزودين وجهات خمت�صة وجهات تقومي املطابقة ،من �أجل �ضمان �سالمة
املنتجات املعرو�ضة فـي ال�سوق.
�شهـادة املطابقة:
�شهادة �صادرة عن جهة تقومي املطابقة تثبت مطابقة املنتج ملتطلبات اللوائح الفنية
واملوا�صفات القيا�سية.
عالمة اجلودة العمانية:
ال�شعار املعتمد من الوزارة كعالمة للجودة العمانية ويدل على مطابقة ال�سلعة �أو املنتج
للموا�صفة القيا�سية �أو اللوائح الفنية اخلا�صة بها و�أن املن�ش�أة املنتجة لل�سلعة تطبق نظاما
متكامال ل�ضمان جودة ال�سلعة املرخ�ص لها.
�إقرار املطابقة:
�إقرار �صادر عن امل�صنع �أو امل�ستورد قبل و�ضع املنتج فـي ال�سوق ،ي�ؤكد فـيه �أن املنتج م�ستوف
املتطلبات الأ�سا�سية الواردة فـي اللوائح الفنية ،مع حتمله كامل امل�س�ؤولية عن �صحة ذلك.
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�شارة املطابقة:
ر�سم �أو عالمة �أو رمز �أو دمغة �أو نق�ش �أو �صورة تدل على مطابقة املنتجات وت�صنيفها
طبقا للموا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية.
جمال التعيني:
نطاق التعيني للجهة املعينة للقيام ب�أعمال تقومي املطابقة و�إ�صدار �شهادات املطابقة وال�شارات.
املنتــج:
ال�سلع �أو اخلدمات �أو العمليات لغر�ض اال�ستهالك.
فئة املنتجات:
جمموعة من املنتجات التي ت�شرتك فـي �صفات ومميزات معينة ،وت�صدر الئحة فنية
بتحديدها.
ال�شخــ�ص:
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
امل�ستهــلك:
كل �شخ�ص يح�صل على منتج ،مبقابل �أو بدون مقابل.
ال�صانــع:
كل من يقوم بت�صنيع املنتج� ،أو يوكل ت�صميمه �أو ت�صنيعه �إىل �شخ�ص �آخـر ،ثم يقوم بت�سويقه
فـي �أ�سواق �سلطنة عمان حتت ا�سمه التجاري �أو حتت العالمة التجارية اخلا�صة به.
امل�ستــورد:
�أي �شخ�ص يكون مقره فـي �سلطنة عمان  ،ويقوم بتوريد �أو ا�سترياد منتجات من خارج
�سلطنة عمان.
�سل�سلة الإمداد:
املراحل التي مير بها املنتج بعد �إنتاجه وحتى و�صوله للم�ستهلك ،كعمليات اال�سترياد
والتخزين والبيع باجلملة واملفرق والتو�صيل.
املـــوزع:
كل �شخ�ص يعمل فـي �سل�سلة الإمداد ،يبيع املنتجات فـي ال�سوق غري ال�صانع �أو امل�ستورد.
الوكيل التجاري:
كل �شخ�ص يكون مقره داخل �سلطنة عمان وحا�صال على توكيل ر�سمي من ال�صانع لتمثيله
فـي بيع وتوزيع منتجاته فـي ال�سوق املحلي.
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املــزود:
ي�شمل كال من :ال�صانع ،والوكيل التجاري ،وامل�ستورد ،واملوزع ،ومقدم اخلدمات.
الو�ضع فـي ال�سوق:
و�ضع املنتج لأول مرة فـي ال�سوق ،ويقوم به ال�صانع �أو امل�ستورد �أو الوكيل التجاري.
العر�ض فـي ال�سوق:
�إمداد ال�سوق باملنتج بهدف التوزيع �أو اال�ستهالك �أو اال�ستخدام فـي �إطار ن�شاط جتاري،
مبقابل �أو بدون مقابل.
ال�سحــب:
�إجـراء يهدف �إىل منع و�صول املنتجات وعر�ضها فـي ال�سوق� ،أو �سحبها منه �ضمن �سل�سلة
الإمـداد.
اال�ستدعــاء:
طلب يهدف �إىل ا�سرتجاع املنتجات التي قد مت بيعها للم�ستهلك.
منتج ميثل خطورة:
منتج قد ي�ؤثر �سلبا على �صحة الإن�سان وال�سالمة العامة.
منتج ميثل خطورة عالية:
منتج قد ميثل خطورة ت�ستدعي التدخل ال�سريع.
منتج �سليـم:
منتج تتوفر فـيه متطلبات ال�سالمة املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )5و( )6من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على املنتجات وفئات املنتجات ،وي�ستثنى من �أحكامها الآتي:
 - 1املنتج ــات وفئ ــات املنتجات التي تنظم �سالمته ــا ت�شريعات وقوانني �أخرى ت�ؤدي
الغ ــر�ض نف�سـ ــه ،وبالن�سب ــة للمنتج ــات وفئات املنتجات التي تنظم متطلباتها
الأ�سا�سية قوانني وت�شريعات �أخرى ولكنها ال تغطي جميع تلك املتطلبات ،فتطبق
بالن�سبة للجوانب غري املغطاة من �أحكام هذه الالئحة.
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 - 2املنتجات وفئات املنتجات املعدة للت�صدير والتي ت�صنع وفقا لل�شروط التعاقدية
للبلد امل�صدرة �إليه� ،شريطة �أال يتم عر�ض �أي منها فـ ــي �أ�ســواق �سلطن ــة عم ــان
ما مل ت�ستوف املتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام �أو فـي اللوائح الفنية
اخلا�صة باملنتجات �أو فئات املنتجات.
 - 3املنتجات وفئات املنتجات امل�ستوردة بكميات ب�سيطة غري جتارية كتلك امل�ستوردة
لال�ستخدام ال�شخ�صي �أو ب�شكل م�ؤقت كعينات عر�ض لي�ست للبيع ،وفقا ملا حتدده
املديرية.
 - 4املنتجات وفئات املنتجات امل�ستخدمة للم�شاريع ال�صناعية واحلكومية� ،شريطة
تقدمي طلب م�سبق بذلك للمديرية.
املــادة ( ) 3
تعد املنتجات احلا�صلة على �شـارة املطابقة اخلليجية وعالمة اجلودة العمانية م�ستوفـية
للمتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
يجوز ملوظفـي الوزارة الذين مت منحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،دخول كافة املن�ش�آت
اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة واالطالع على كل ما من �ش�أنه مراقبة وتنفـيذ �أحكامها،
ولهم ب�صفة خا�صة الآتي:
 - 1الدخول �إىل �أماكن� ،أو مقار عمل اجلهات� ،أو �أماكن الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للفح�ص.
 - 2االطالع على ال�سجالت ،وامل�ستندات اخلا�صة باملن�ش�آت ،وملحقاتها ،ومكاتبها
التابعة للأ�شخا�ص اخلا�ضعني للفح�ص ،واحل�صول على ن�سخ منها.
 - 3اتخاذ الإجراءات الالزمة جلمع املعلومات ،و�سماع الأقوال من �أي �شخ�ص فـي �ش�أن
�شبهة ارتكابه �أي خمالفة لأحكام هذه الالئحة ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها.
 - 4اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضبط املخالفات ،واحلفاظ على الأدلة.
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الف�صــل الثانــي
ا�شرتاطــات �سالمــة املنتــج
املــادة ( ) 5
يعترب املنتج �سليما فـي �أي من احلاالت الآتية:
� - 1إذا توفرت فـيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية.
� - 2إذا توفرت فـيه متطلبات اللوائح الفنية اخلليجية عند عدم وجود الئحة فنية
عمانية.
� - 3إذا كان مطابقا للجوانب املتعلقة باملخاطر التي حتتويها املوا�صفات القيا�سية
العمانية �أو اخلليجية �أو الأجنبية �أو الدولية ،عند عدم وجود الئحة فنية عمانية
�أو خليجية حتدد متطلبات �سالمة املنتج.
� - 4إذا ثبت �أنه ال ميثل خطورة �أو �أن خطورته حمدودة فـي حدود اال�ستخدام العادي
واملعقول ،مبا فـي ذلك مدة اال�ستخدام ،ومتطلبات الت�شغيل والرتكيب وال�صيانة.
املــادة ( ) 6
يجب �أن ي ؤ�خـذ فـي االعتبار عند تقييم مدى �سالمة املنتج وفقا لن�ص املادة ( )5من هذه
الالئحة ،الآتي:
 - 1خ�صائ�ص املنتج ،مبا فـي ذلك عنا�صره وتغليفه و�إر�شادات ال�سالمة وجتميعه
وتعليمات تركيبه و�صيانته ،وذلك ح�سب طبيعة كل منتج.
 - 2ت�أثري املنتج على غريه من املنتجات عند ا�ستخدامـه معها.
 - 3طريقة عر�ض املنتج وبطاقة بياناته وطريقة التخل�ص منه وتعليمات ا�ستخدامه
و�أي �إ�شارات �أخـرى �أو معلومات متعلق ــة بــه ،و�أي حتذيرات تلزم مراعاتها عند
ا�ستخدامه.
 - 4فئات امل�ستهلك ــني الت ــي ق ــد تكــون �أكثــر عر�ضة للأخطار عند ا�ستخدام املنتج،
كالأطفال وامل�سنني واملعاقني.
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الف�صــل الثالــث
التزامــات املزوديــن
املــادة ( ) 7
يجب على املزودين االلتزام بالآتي:
 - 1عدم و�ضع �أو عر�ض �أي منتجات فـي ال�سوق� ،إال ال�سليمة منها املطابقة للوائح
الفنية �أو املوا�صفات القيا�سية ،ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين طبقا لأحكام
هذه الالئحة.
 - 2و�ضع رقم الطراز �أو رقم الدفعة �أو الرقم املت�سل�سل على املنتجات ،والت�أكد من و�ضع
ه ــذه البيانات ،و�أي بيانات �إي�ضاحية �أو تعريفـية �أخـرى ،وكذلك اال�سم التجـاري
�أو العالمة التجارية امل�سجلة والعنوان املعتمد لكل منهم بحيث تكون وا�ضحة
و�سهلة القراءة ،وفـي حالة تعذر ذلك ب�سبب حجم تلك املنتجات �أو طبيعتها فـيجب
و�ضعها على عبوة التغليف اخلارجي �أو �أي وثيقة مرفقة بها ،ح�سب الأحوال.
� - 3إرفاق تعليمات اال�ستعمال و�إر�شادات ال�سالمة للمنتجات باللغة العربية� ،إال فـي
احلاالت التي ي�سهل فـيها اال�ستعمال ال�سليم لتلك املنتجات دون احلاجة لإرفاق
تلك التعليمات والإر�شادات وفقا ملا تقدره املديرية.
 - 4حتري ودرا�سة ال�شكاوى واالحتفاظ ب�سجالتها فـيما يخ�ص املنتجات غري املطابقة
واال�ستدعاءات التي متت ،وي�ستثنى من ذلك املوزع.
� - 5سحب وا�ستدعاء املنتجات التي يتوفر لديهم دواع لل�شك بعدم مطابقتها لأحكام
هذه الالئحة مع اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة جلعلها مطابقة ،وفـي
حال ثبوت عدم مطابقة تلك املنتجات لأحكام هذه الالئحة وجب عليهم �إخطار
اجلهات املخت�صة ،بح�سب الأحوال ،فورا بذلك مع حتديد تفا�صيل عدم املطابقة
وخا�صة املخاطر املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والإجراءات الت�صحيحية التي متت
ب�ش�أنها.
 - 6حتديد هوية من قام ب�إمدادهم باملنتجات ل�سلطات م�سح ال�سوق بناء على طلبها،
وكذلك من قاموا ب�إمداده باملنتجات واالحتفاظ بهذه املعلومات ملدة ( )10ع�شر �سنوات.
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الف�صــل الرابــع
التزامات ال�صانع والوكيل التجاري وامل�ستورد واملوزع
املــادة ( ) 8
يجب على ال�صانع االلتزام بالآتي:
� - 1ضمان �أن ت�صميم وت�صنيع املنتجات قبل و�ضعها فـي ال�سوق كان متوافقا مع �أحكام
هذه الالئحة.
 - 2تطبيق الإجراءات الالزمة ال�ستمرارية املطابقة بالن�سبة للإنتاج الت�سل�سلي
للمنتجات ،مع الأخذ فـي االعتبار كل تغيري فـي ت�صميم �أو خ�صائ�ص املنتجات
�أو فـي املوا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية �أو املتطلبات الفنية الأخرى التي مت
على �أ�سا�سها الإقـرار باملطابقة.
 - 3إ�جـراء اختبارات على عينات املنتجات املعرو�ضة فـي ال�سوق وفقا ملا حتدده املديرية،
من �أجل حماية �صحة و�سالمة امل�ستهلكني والبيئة.
� - 4إعداد الوثائق الفنية للمنتجات مبا يتنا�سب مع درجة خطورتها والتي متكن من
تقييم مدى مطابقة تلك املنتجات للمتطلبات الفنية ،على �أن ت�شتمل الوثائق
الفنية على العنا�صر الأ�سا�سية الآتية:
أ�  -و�صف عام للمنتج و�أهم خ�صائ�صه.
ب  -حتل ــيل وتقيي ــم خماط ــر املنت ــج وو�ص ــف احلل ــول الفني ــة املتخذة لإزالتها
�أو احلد منها ،ونتائج االختبارات التي متت من قبل ال�صانع �أو من قبل �أي
طرف ثالث.
ج  -بيان للوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية ،املطبقة كليا �أو جزئيا ال�ستيفاء
االلتزام العام بال�سالمة املن�صو�ص عليه فـي الف�صل الثان ــي ،وفـي حال ــة
التطبيق اجلزئي تبني الفقرات التي مت تطبيقها.
 - 5االحتفاظ بالوثائق الفنية ملدة ( )10ع�شر �سنوات منذ و�ضع املنتجات فـي ال�سوق،
وتوفـري تلك الوثائق عند طلبها من قبل اجلهات املخت�صة.
-18-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1419

املــادة ( ) 9
يجوز لل�صانع �أن يعني وكيال جتاريا له مبوجب وكالة ر�سمية ،وال يعفـ ــي عق ــد الوكال ــة
ال�صانع من م�س�ؤولياته والتزاماته املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 10
يجب على الوكيل التجاري ،وفقا لعقد الوكالة االلتزام بالآتي:
 - 1توف ـ ــري املعلومـ ــات والوثائــق الالزمة للتحقق من مطابقة املنتجات عند طلبها
من اجلهات املخت�صة.
 - 2التع ــاون م ــع اجلـ ـهـات املخت ــ�صة فـ ــي اتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة لإزالة
املخاطر من املنتجات امل�شمولة بالتوكيل �أو احلد منها ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 11
يجب على امل�ستورد االلتزام بالآتي:
 - 1عدم و�ضع املنتج الذي تتوفر لديه دواع لل�شك بعدم مطابقته لأحكام هذه الالئحة
حتى ثبوت مطابقته وفـي حالة ثبوت عدم املطابقة يجب عليه �إخطار ال�صانع
و�سلطات م�سح ال�سوق بذلك ،مع توفـري التفا�صيل الالزمة وبالأخ�ص تلك املتعلقة
باملخاطر حول ال�صحة وال�سالمة والأفعال الت�صحيحية التي متت ب�ش�أنها.
 - 2إ�جـراء اختبارات على عينات املنتجات امل�ستوردة من قبله وفقا ملا حتدده املديرية،
من �أجل حماية �صحة و�سالمة امل�ستهلكني والبيئة.
 - 3االحتفاظ بالوثائق الفنية ملدة ( )10ع�شر �سنوات منذ و�ضع املنتجات فـي ال�سوق،
وتوفـريها عند طلبها من اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 12
يلتزم املوزع بعدم عر�ض املنتج الذي تتوفر لديه دواع لل�شك بعدم مطابقته �أحكام هذه
الالئحة حتى ثبوت مطابقته ،وفـي حالة ثبوت عدم مطابقة ذلك املنتج �أو املنتج الذي �سبق
عر�ضه فـي ال�سوق يجب عليه �إخطار ال�صانع �أو امل�ستورد بح�سب احلالة ،و�سلطات م�سح
ال�سوق مع توفـري التفا�صيل وبالأخ�ص املتعلقة باملخاطر حول ال�صحة وال�سالمة والأفعال
الت�صحيحية التي متت ب�ش�أنها.
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املــادة ( ) 13
�إذا قام امل�ستورد �أو املوزع بو�ضع منتج فـي ال�سوق با�سمه �أو بعالمته التجارية �أو �إذا قام
بتغيري منتج مت و�ضعه م�سبقا فـي ال�سوق بطريقة من �ش�أنها الت�أثري على مطابقته ،يعترب
بحكم ال�صانع ويخ�ضع اللتزامات ال�صانع املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 14
يلتزم كل من ال�صانع وامل�ستورد بتوفـري بيان حـول بلد املن�ش�أ على املنتج �أو العبوة الأولية،
و�إذا كان حجم املنتج �أو طبيعته ال ي�سمحان بذلك ،فـيو�ضع البيان على عبوة التغليف
اخلارجي �أو �أي وثيقة مرفقة به ،ح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 15
يجب على كل من ال�صانع وامل�ستورد التقيد بالنظام الإلكرتوين العماين لتتبع املطابقة
بالن�سبة للمنتجات اخلا�ضعة لإجراء تقومي املطابقة العماين �أو نظام تتبع املطابقة لدى
هيئة التقيي�س بالن�سبة للمنتجات اخلا�ضعة لإجراء تقومي املطابقة اخلليجي ،وتوفـري
املعلومات اخلا�صة باملنتجات واملزودين و�إجراءات تقومي املطابقة.
الف�صــل اخلامــ�س
�إجــراءات تقويــم املطابقــة
املــادة ( ) 16
تقوم املديرية باتخاذ ما يلزم لتنظيم و�إدارة �إجراءات تقومي املطابقة ،وفقا لأحكام هذه
الالئحة ،مبا فـي ذلك حتديد قوائم املنتجات وم�ستويات اخلطورة فـيها و�إجراءات تقومي
املطابقة املنا�سبة لها ،وفقا للآتي:
� - 1إجراء تقومي املطابقة لل�شحنة:
يقوم به امل�ستورد عن طريق جهة مقبولة بالن�سبة للمنتجات امل�ستوردة من اخلارج،
تقوم بتفتي�ش وفح�ص واختبار ال�شحنة و�إ�صدار �شهادة املطابقة.
� - 2إجراء تقومي املطابقة للم�ستورد:
يكون هذا الإجراء بالن�سبة للمنتجات املتماثلة امل�ستوردة من اخلارج ب�شكل متكرر،
ويقوم به امل�ستورد عن طريق جهة مقبولة ،تقوم مبا يلزم من تفتي�ش وفح�ص
واختبار على بع�ض ال�شحنات و�إ�صدار �شهادة مطابقة �صاحلة ملدة �سنة ،مع �إعادة
الفح�ص واالختبار على عينات ع�شوائية من بع�ض ال�شحنات خالل ال�سنة.
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� - 3إجراء تقومي املطابقة لل�صانع:
يكون هذا الإجراء من ال�صانع من خالل جهة مقبولة تقوم بفح�ص امل�ستندات
والتدقيق عليها و�أخذ عينات واختبارها من �أجل الت�أكد من مطابقة املنتجات
والتحقق من الإثباتات املقدمة من ال�صانع املتعلقة بكفاءة خط الت�صنيع �شامال
الت�صميم ل�ضمان مطابقة املنتجـات ،ومن ثم �إ�صدار �شهـادة املطابقة لل�صانع �صاحلة
ملـدة �سنة.
الف�صــل ال�ســاد�س
اجلهـــات املعنيــة لتقويــم املطابقــة
املــادة ( ) 17
يجوز اال�ستعانة بخدمات طرف ثالث لإجراء تقومي املطابقة ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
على �أن تكون من اجلهات املحددة من قبل املديرية.
املــادة ( ) 18
تقوم املديرية باتخاذ مـا يلزم لإدارة وتنظيم عملية تعيني جهـات تقومي املطابقة ،وفقا
لأحكام هذه الالئحة ،مبا فـي ذلك حتديد وقت قبول ا�ستقبال الطلبات ،وحتديد عدد
اجلهات املعينة.
املــادة ( ) 19
يجب على اجلهات التي ترغب فـي تعيينها كجهة تقومي مطابقة ،التقدم بطلب مكتوب
للمديرية على النموذج املعد لذلك لكل الئحة فنية مرفقا به امل�ستندات الالزمة ،و�سداد
الر�سم املقرر ،وا�ستيفاء جميع املتطلبات وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
واللوائح الفنية والت�شريعات النافذة ،وعلى الأخ�ص الآتي:
� - 1أن يكون مقدم الطلب من�ش�أة مرخ�صة فـي �سلطنة عمان ،و�إذا كانت اجلهة �أجنبية
فـيجب �أن يكون لديها كيان �أو ممثل قانوين م�سجل فـي �سلطنة عمان ،على �أن
يكون جمال عمله متعلقا ب�أن�شطة املطابقة ،وت�ستثنى من ذلك اجلهات املعينة من
قبل هيئة التقيي�س.
 - 2بيان امل ؤ�هـالت الفنية واملالءة املالية واملهنية ال�ضرورية لتقييم املطابقة لنطاق
التعيني املطلوب ،وعلى الأخ�ص الآتي:
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أ�  -بيان بالكوادر الب�شرية ومدى معرفتهم التقنية وكفاية خربتهم لأداء مهام
تقييم املطابقة.
ب � -إثبات الكفاءة الفنية واملهنية ،مبا ي�ضمن املعرفة الفنية بال�سلع واالختبارات
وعملي ــات الت�صنيـ ــع واخلدمـ ــات والعمليـ ــات املح ــددة بن ــطاق التعيــني ،وفقا
ملا حتدده املديرية ومبا يتوافق مع املادة ( )26من هذه الالئحة.
ج  -ما يفـيد الإدارة الفاعلة لأداء مهام تقييم نطاق التعيني.
د � -إثبـ ــات املالءة املاليـ ــة ،مب ــا فـيها املوارد الالزمة لتغطية االلتزامات املرتتبة
عل ــى عمليــاتها فـي نطاق التعيني ،وتقدمي ال�ضمان البنكي �أو بولي�صة
الت�أم ــني لتغطيـ ــة امل�س�ؤولي ــة ع ــن الأ�ض ــرار الواقع ــة عل ــى الغــري ،الناجتة
عن خدمات تقييم املطابقة فـي البلدان التي تعمل بها �أو داخل �سلطنة عمان
وفق املتطلبات التي حتددها املديرية.
 - 3تقدمي �إقرار بااللتزام ب�أحكام هذه الالئحة ،واملحافظة على ال�سرية واحليادية
وعدم التمييز فـي جميع �أعمال التقييم التي �سيقبل تعيينه للقيام بها ،و�ضمان
اال�ستقاللية واحلياد جتاه جميع املزودين.
 - 4تقدمي ما يثبت جاهزية املقر للقيام ب�أن�شطة تقييم املطابقة فـي نطاق التعيني.
 - 5تقدي ــم م ــا تطل ــبه املديري ــة وتزويدها بكافة املعلومات املطلوبة لتنفـيذ �إجراءات
التعيني وي�شمل ذلك ترتيب الزيارات امليدانية مبا فـيها تلك غري املجدولة م�سبقا.
املــادة ( ) 20
يجب على املمثل القانوين للجهة املتقدمة بطلب التعيني �أن يقدم للمديرية ما يثبت
وجود اتفاقية بينه وبني تلك اجلهة تت�ضمن حتمله امل�س�ؤولية القانونية الكاملة املتعلقة
بتنفـيذ جميع �أن�شطة التعيني.
الف�صــل ال�سابــع
�إجـراءات تعيـني جهـات تقويـم املطابقـة
املــادة ( ) 21
تقوم املديرية بدرا�سة طلب التعيني خالل مدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ
تقدميـ ــه م�ستوفـ ــيا كاف ــة البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض
على �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة قبول للطلب.
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ويجوز للمديرية اال�ستعانة بطرف ثالث فـي درا�سة الطلب ،والقيام بزيارات ميدانية على
نفقة مقدم الطلب وت�شمل تكاليف ال�سفر والإقامة والتنقالت ،للت�أكد من ا�ستيفاء مقدم
الطلب ال�شروط وال�ضوابط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 22
يلتزم مقدم طلب التعيني ب�سداد تكاليف درا�سة طلبه ،وذلك على النحو الآتي:
القيمة بالريال العماين

م

اخلدمــة

1

التقومي الفني املكتبي

(� )450أربعمائة وخم�سون رياال عمانيا

2

التقومي الفني امليداين

( )350ثالثمائة وخم�سون رياال عمانيا

3

جلنة املراجعة الفنية النهائية
والتو�صية للتعيني

( )250مائتان وخم�سون رياال عمانيا

4

تقييم �إ�ضافـي ناجت
عن طلب �إجراءات ت�صحيحية

(� )450أربعمائة وخم�سون رياال عمانيا

التقويــم الأولـــي

متابعـــة الكفــاءة
5

التقومي الدوري املكتبي

( )200مائتا ريال عماين

6

التقومي الدوري امليداين

( )350ثالثمائة وخم�سون رياال عمانيا

املــادة ( ) 23
فـي حال عدم ا�ستيفاء اجلهة املتقدمة ال�شروط وال�ضوابط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي
هذه الالئحة بناء على تقرير زيارة املعاينة الأولية ،تقوم املديرية ب�إخطار مقدم الطلب
إلجـراء التعديالت الالزمـة ،خالل مـدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما من تاريخ الإخطار،
وللمديرية فـي هذه احلالة القيام بزيارة ميدانية �أخرى للت�أكد من ا�ستيفاء بقية ال�شروط
وال�ضوابط واملتطلبات مقابل ر�سم ي�سدده مقدم الطلب.
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املــادة ( ) 24
تكون مدة الرتخي�ص (� )4أربع �سنوات تبد أ� من تاريخ التعيني ،ويكون جتديد الرتخي�ص
بذات �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص ابتداء.
الف�صــل الثامــن
متابعـة وتقييـم اجلهـات املعينـة
املــادة ( ) 25
ت�صدر املديرية لكل جهـة معينة رقما تعريفـيا واحدا ،وتن�شر قائمة باجلهـات املعينة وفقا
للإجراءات التي حتددها.
املــادة ( ) 26
ت�ضع املديرية �إجراءات و�ضوابط متابعة وتقييم اجلهات املعينة ،ويكون لها فـي �سبيل ذلك
�إجراء تقييم دوري والقيام بزيارات ميدانية كلما دعت احلاجة لذلك.
املــادة ( ) 27
يجب على اجلهة املعينة االلتزام بالآتي:
� - 1إخطار املديرية عند رغبتها فـي تغيري املمثل القانوين خالل فرتة ال تقل عن
(� )14أربعة ع�شر يوما قبل التغيري.
� - 2إبالغ املديرية ب�أي تعديل يطر أ� على �أنظمة العمل والإجراءات الت�شغيلية املتبعة
لديها.
 - 3املحافظة على م�ستوى الأداء املهني والكفاءة الفنية التي مت تعيينها على �أ�سا�سها.
 - 4االحتف ــاظ مبلف ــات املزوديــن املتعاملني معها ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
من تاريخ انتهاء �صالحية �شهادات املطابقة �أو �شارات املطابقة.
 - 5تلقي التظلمات اخلا�صة بقراراتها املتعلقة ب�أن�شطة التعيني والبت فـيها خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميها ،و�إبالغ املديرية مبا يتم ،و�إذا كان قرار
البت فـي ال�شكوى �أو التظلم بالرف�ض فـيجب �أن تبني فـيه �أ�سباب ذلك.
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� - 6إخطار املديرية بكافة العقبات والتحديات التي قد ت�ؤثر على مبا�شرة وممار�سة
ن�شاطه فـي جمال التعيني.
 - 7حتمل امل�س�ؤولية القانونية �أمام املديرية وكافة اجلهات ذات العالقة عن اخلدمات
املقدمة فـي نطاق التعيني.
 - 8احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من املديرية عند الرغبة فـي التعاقد من
الباطن لتنفـيذ خدمات حمددة لتقومي املطابقة �أو �إ�سنادها جلهة تابعة لها،
ويجب عليها الت�أكد من ا�ستيفاء املتعاقد معه فـي هذه احلالة �شروط ومتطلبات
التعيني.
 - 9عدم تقدمي خدمات تقومي املطابقة خارج نطاق التعيني.
الف�صــل التا�ســع
الإجــراءات الرقابيــة
املــادة ( ) 28
ي�سمح للمنتجات اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة الدخــول عب ــر املنافــذ احلدودية بعد
التحقق من �صحة �شهادات املطابقة ،وفقا ملا حتدده املديرية لأغرا�ض الف�سح اجلمركي،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 29
تقوم املديرية بالتن�سيق مع �سلطات م�سح ال�سوق بالتحقق من ا�ستيفاء املزودين ال�شروط
وال�ضوابط واملتطلبات وااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،وعلى الأخ�ص:
 - 1فح�ص وثائق املنتجات والقيام باملعاينة ،و�إجراء الفحو�صات واالختبارات الالزمة
على العينات عند ال�ضرورة ،مع حتمل املزود تكاليف الفحو�صات واالختبارات.
 - 2طلب املعلومات ال�ضرورية من الأطراف املعنية.
 - 3حتذير امل�ستهلكني وامل�ستخدمني فورا باملنتجات التي مت ت�صنيفها كمنتجات
خطرية.
 - 4التعاون مع املزودين للحد من املخاطر الناجمة عــن املنتج ــات الت ــي ي�ضعونهـ ــا
فـي ال�سوق ،وت�شجيع التدابري املقدمة من قبل املزودين فـي �سبيل حتقيق ذلك.
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� - 5إلزام املزودين ب�إرفاق حتذير مالئم مع املنتج ب�ش�أن الأخطار التي ميكن �أن ي�سببها،
مكتوب باللغة العربية وبطريقة وا�ضحة و�سهلة الفهم ،بالن�سبة للمنتجات التي
قـ ــد متث ــل خط ــورة فـ ــي ظـروف معين ــة ،وف ــر�ض �ش ــروط م�سبقــة لعر�ض املنتج
فـي ال�سوق لكي ي�صبح �سليما.
 - 6منع ت�سويق املنتجات التي ميكن �أن تكون خطرية ،ب�شكل م�ؤقت �أو للمدة الالزمة
للقيام بالعمليات والفحو�صات الالزمة لتقييم ال�سالمة.
 - 7منع عر�ض املنتجات اخلطرية فـي ال�سوق واتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ذلك.
 - 8ال�سح ــب الفــوري للمنتجات اخلطرية املعرو�ضة فـي ال�سوق وحتذير امل�ستهلكني
من الأخطار التي قد ي�سببها ا�ستخدامها.
 - 9ا�ستدع ــاء املنتج ــات اخلطي ــرة م ــن امل�ستهلك ــني بالتعــاون مع املزودين و�إتالفها
على نفقة املزودين بطريقة مالئمة و�آمنة.
 - 10الدخول �إىل من�ش�آت ومباين املزودين للح�صول على عينات من املنتجات كلما دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك ،وفقا حلكم املادة ( )4من هذه الالئحة.
الف�صــل العا�شــر
تتبــع وتبــادل املعلومــات
املــادة ( ) 30
ت�ض ــع املديري ــة �آلي ــات و�أنظــمة لتتب ــع وت�سجيــل املعلومات حول خماطر املنتجات وتلقي
ال�شكاوى املتعلقة ب�سالمة املنتجات ،وبيان الإ�صابات واحلوادث املتعلقة باملنتجات على
امل�ستوى الوطني.
املــادة ( ) 31
ت�ضع املديرية الآليات والأنظمة الالزمة ل�ضمان تبادل املعلومات والتعاون ،وتن�سيق
الأن�شطة مع اجلهات املخت�صة الأخرى فـي �سلطنة عمان ،ومع اجلهات النظرية فـي الدول
الأع�ضاء فـي هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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الف�صــل احلــادي ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 32
يجوز للمديرية �إ�صدار قرار ب�إلغاء �أو تقلي�ص كل �أو بع�ض �أن�شطة جهة تقومي املطابقة
للجهات املعينة� ،أو تعليقها ملدة ال تزيد على ( )90ت�سعني يوما لت�صحيح الأو�ضاع� ،إذا ثبت
للمديرية ب�أن تلك اجلهة مل تعد م�ستوفـية املتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة،
�أو �أنها مل تف بالتزاماتها املن�صو�ص عليها فـيها ،ويجب على املديرية �إخطار اجلهة بالقرار
م�سببا.
املــادة ( ) 33
تفر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين ،على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة ،وت�ضاعف الغرامة فـي
حالة تكرار ذات املخالفة.
الف�صــل الثانــي ع�شــر
الر�ســوم املاليـــة
املــادة ( ) 34
ت�ستوفـي الوزارة الر�سوم الآتية:
م
1
2
3

قيمة الر�سم بالريال العماين
نوع اخلدمة
�إ�صــدار الرتاخيــ�ص
(� )600ستمائة ريال عماين
درا�سة طلب الرتخي�ص لكل جمال
درا�سة طلب الرتخي�ص
(� )400أربعمائة ريال عماين
لكل فرع للجهة املعينة
( )200مائتا ريال عماين
�إ�صدار الرتخي�ص
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وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
ا�ستــــدراك
بالإ�شارة �إىل �إعالن بدء �أعمال الت�صفية لل�شركــة العربي ــة للهند�س ــة والإن�شاءات �ش.م.م،
املن�شــور ف ــي اجلريدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1414ال�صـ ــادر بتاريـ ــخ  24ربيع الأول 1443هـ،
املوافـ ــق � 31أكتوبر 2021م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار إ�لــى �أن ــه
قد مت عزل امل�صفي  /عبداللـه عيدرو�س عبداللـه �آل حفيظ ،وتعيني مكتب �صاللة لتدقيق
احل�سابات م�صفيا لل�شركة املذكورة �أعاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
�ص.ب 1238 :ر.ب211 :
هاتف رقم 92330922 :فاك�س رقم23297450 :

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
اجلازر العاملية �ش.م.ع.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٥٤٤٠وللم�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 رقم٩٥٠٦٤٠٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 قو�س قزح لل�ضيافة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة قو�س قزح لل�ضيافة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٨٤٤١٧وللم�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
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة انتجراتد جلوبل �سريفز�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
انتجراتد جلوبل �سريفز�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٣٠٥٤٥٨وفقا التفاق ال�شركاء املورخ ٢٠٢١/١٠/٣١م ،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:
مدينة ال�سلطان قابو�س � -سالم �سكوير (جنوب)  -الطابق الرابع  -جناح ()٤٠٤-٤٠٢
�ص.ب ٣٠٧٥:ر.ب ١١٢:روي
هاتف رقم ٢٤٥٥٩١١٠:فاك�س رقم٢٤٥٦٤٤٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سامل بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س بديرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن علي الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ر�أ�س بديرة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٥٦٢٥٣وللم�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 رقم٩٥٦٦٤٤٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حمود بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبعاد ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأبعاد ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٣٢١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:

والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٩٢٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٥٥١٦٦٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 ظالل النجوم �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظالل النجوم
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٣٠٦٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:

والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٩٢٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٥٥١٦٦٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 الزوايا الثالثية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزوايا الثالثية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧٧٣٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:

والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٩٢٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٥٥١٦٦٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
را�شد بن �سامل بن حمد النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع النوفلي املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية

يعلن را�شد بن �سامل بن حمد النوفلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع النوفلي املتكاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٨٠٣٩٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م ،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 ٣٩٨:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٠٢٩٠٩٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٩١٣وللم�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 رقم٩٩٣٣٣٨٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 م�سقط العاملية لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م

يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط العاملية لت�أجري
ال�سيارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٠٨٣١وللم�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 رقم٩٩٣٣٣٨٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 م�سقط الدولية للتدوير �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط الدولية للتدوير
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٩٦٣١وللم�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 رقم٩٩٣٣٣٨٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
موزة بنت �سليمان بن عبداللـه الزيدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني فدا للتجارة  -ت�ضامنية

تعلن موزة بنت �سليمان بن عبداللـه الزيدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني فدا للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٥١٠١٨وللم�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:

هاتف رقم٩٢٣٣٠٩٧٧:
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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خالد بن هالل بن حمود ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكالء املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن هالل بن حمود ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املكالء املتكاملة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٠٥٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م ،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:

وادي قريات  -والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٢٨٩:ر.ب٦١٢:
هاتف رقم٩٢٢٨٤٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سعيد بن �أحمد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كثبان لوى اخل�ضراء �ش.م.م

يعلن علي بن �سعيد بن �أحمد النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كثبان لوى اخل�ضراء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٨١٩٦وللم�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 الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٤٢٤:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٠٩٥١٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مالمح العرب املميزة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٦٧١وللم�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 القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية

يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شارف القابل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٤٠٣وللم�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 القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 جمعة بن قا�سم املخيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل �صور الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن جمعة بن قا�سم املخيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل �صور الوطنية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٩٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ،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 ٤٦٠:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٧٩٧٩٧٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 عثمان بن طاهر احلكمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلكمي الدولية �ش.م.م

يعلن حممد بن عثمان بن طاهر احلكمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع احلكمي
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠١٩٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٩٧٧٥٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أحمد بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبراج الثنائية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن حممد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأبراج الثنائية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٧٩٣٤وللم�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 ٤٤٢:ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩٥١٥٥١٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مو�سى بن حمود بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط ال�سالم العاملية �ش.م.م

يعلن مو�سى بن حمود بن حممد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط ال�سالم العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٨٠٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٥م ،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 �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٩٢٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٥٥١٦٦٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة جمان الريفية  -ت�ضامنية
يعلن ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة جمان
الريفية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥١٩٨٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١١٦٦:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٠٦١١٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عمران بن خليفة بن عامر ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أكليل الرياحني  -ت�ضامنية

يعلن عمران بن خليفة بن عامر ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أكليل الرياحني -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٧٣٩٤وللم�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 عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٩٤:ر.ب٥١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 ماحوين بن خلفان ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال القابل املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٠٨٨٩وللم�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 بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٦٠٥٠٧٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سامل بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سامل بن حممد الرو�شدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن حممد الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن
�سامل بن حممد الرو�شدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٨٣٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٦٤:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٥٠٣٠٥٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز غالء للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز غالء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1163741وفقا للحكم ال�صادر من
حمكمة الر�ستاق االبتدائية فـي الدعوى رقم ( ،)2021/2310/13وللم�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:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب روعة الت�ألق للخدمات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوي العود للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب روعة الت�ألق للخدمات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طـ ــوي الع ــود للتج ــارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1242430وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/30م ،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
التـي:
العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96526911 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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 عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للخدمات �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�صباري  -حمامــون وم�ست�ش ــارون ف ــي القان ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�صحراء للخدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1352911وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/10/24م ،بحل وت�صفية ال�شركة اعتبارا من 2021/11/24م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 24488868 :فاك�س رقم24486616 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ املحيط �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �شاطئ املحيط �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1395980وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/10/24م ،بحل وت�صفية ال�شركة اعتبارا من 2021/11/24م،
وللم�صفي وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 24488868 :فاك�س رقم24486616 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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 دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان الفهدي و�أوالده  -تو�صية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سليمان الفهدي
و�أوالده  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101510وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/10/26م ،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 �صحار  -فلج القبائل � -سكة رقم - 7734 :جممع رقم2277 :
مبنى رقم -139 :الطابق الأول � -شقة رقم105 :
�ص.ب 339 :ر.ب322 :
هاتف رقم 99160708 - 22552993 :فاك�س رقم24596517 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن �سامل بن علي امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة املريبي للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بن �سامل بن علي امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة املريبي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1032917وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/19م ،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
التـي:
العنوان آ
�ص.ب 18 :ر.ب415 :
هاتف رقم98176663 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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 �سامل بن عبداللـه الربا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دجلان لل�صيانة واخلدمات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دجلان لل�صيانة
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1743180وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/7م ،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
التـي:
علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم96174488 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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
يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي اجلديدة للخدمات التجارية  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دبي اجلديدة للخدمات
التجارية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1797093وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم98881671 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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 �صالح بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الأق�صى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �صالح بن مراد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار الأق�صى للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1048873وللم�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 رقم99402226 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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
بدر بن حمد بن عبداللـه الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال نطايل للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن حمد بن عبداللـه الهدابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال نطاي ــل للتجــارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1615220وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/25م ،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
التـي:
العنوان آ
فنجاء  -والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99887876 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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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�سيف بن را�شد بن علي البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرات املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن را�شد بن علي البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجرات املا�سية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1139639وللم�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 رقم92346766 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن �سامل املجيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوت�س العاملية للأعمال التجارية �ش�.ش.و
يعلن حممد بن �سامل بن �سامل املجيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اللوت�س العاملية للأعمال
التجارية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1401404وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/25م ،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 رقم92988883 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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 عبداللـه بن نا�صر البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز االحتاد اخلليجي للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �سال ــم بن عبداللـه بن نا�ص ــر البطا�ش ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمـ ــوز االحت ــاد
اخلليجي للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1283475
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/4/29م ،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�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 خلفان بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزورق املتميز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن خلفان بن نا�صر الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزورق املتميز للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1140952وللم�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 197 :ر.ب100 :
هاتف رقم92709277 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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فهد بن حممد بن �سامل ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد بن حممد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن حممد بن �سامل ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فهد بن حممد ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1295925وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 1284 :ر.ب211 :
هاتف رقم96693392 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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
عبداللـه بن را�شد بن حمد العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سناد � 2020ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�شد بن حمد العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سناد � 2020ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1642014وللم�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 رقم99449966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته 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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يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ساء للهند�سة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ساء للهند�سة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1172759وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 282 :ر.ب329 :
هاتف رقم99898323 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن يو�سف بن ر�ستم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورثة يو�سف بن ر�ستم بن حممد البلو�شي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�سف بن ر�ستم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ورثة يو�سف بن
ر�ستم بن حممد البلو�شي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3065294وللم�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 رقم92362301 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سمـ ــاء اجلوبــة
الذهبية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1165416وللم�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 رقم96669243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الف�ضية  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سمـ ــاء اجلوب ــة
الف�ضية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1165418وللم�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 رقم96669243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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عادل بن �أحمد بن حممد النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سباح اخلري ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن عادل بن �أحمد بن حممد النهدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سباح اخلري ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1069924وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 1877 :ر.ب211 :
هاتف رقم98777783 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن عبدالرحمن بن �سامل الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل املن�شود للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبدالرحمن بن �سامل الإ�سماعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأمل املن�شود
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1053202وفقا التفاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/11/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 530 :ر.ب611 :
هاتف رقم99415898 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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زهيدا بيجم �سيد جفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة �صحار املميزة  -تو�صية
تعلن زهيدا بيجم �سيد جفري أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة �صحار املميزة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1243868وللم�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 ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96926379 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أحمد بن خليفة بن علي الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل و�سعيد �أبناء حمود الرحبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خليفة بن علي الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل و�سعيد �أبناء حمود
الرحبي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1140000
وفقا التفاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/11/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1370 :ر.ب100 :
هاتف رقم97155586 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخلة العالية للتجارة �ش.م.م
يعلن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النخلة العالية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1027173وفقا التفاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/11/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 116 :ر.ب211 :
هاتف رقم99444320 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضمان ال�شاملة للمواد العازلة  -تو�صية
يعلن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ضمان ال�شاملة للمواد
العازلة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1149598وفقا التفاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/11/21م ،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 116 :ر.ب211 :
هاتف رقم99444320 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن نا�صر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع الأمان الدولية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن نا�صر احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درع الأمان الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1262372وفقا التفاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/11/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99555119 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج ال�سعادة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رتاج ال�سعادة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253218وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92255595 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�شام�سي وولده للمقاوالت  -تو�صية
يعلن خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�شام�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خلفان بن �سامل بن
عبداللـه ال�شام�سي وولده للمقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1050517وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 456 :ر.ب311 :
هاتف رقم95511037 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ب�شرى بنت يو�سف بن �سليمان البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الل�ؤل�ؤة للتجارة �ش.م.م
تعلن ب�شرى بنت يو�سف بن �سليمان البلو�شية �أنـها تق ـ ــوم بت�صفـيــة �شركة ب ــرج الل ؤ�لـ ـ�ؤة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1756672وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 501 :ر.ب320 :
هاتف رقم96006010 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرثيا والفواني�س للأدوات الكهربائية  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرثيا والفواني�س للأدوات
الكهربائية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٥٩٧٦وللم�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 ٢٢٢:ر.ب٢٢٥:
هاتف رقم٩٨٠٢٣٧٧٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار للحبوب �ش.م.م
يعلن مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحار للحبوب �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٥٢٨٧وللم�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:
املحج ال�شمالية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٧٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣١٠٥٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 ح�سن الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اكرب قره خاين للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن ح�سن الرئي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اكرب قره خاين للتجارة
العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٥٠٦وللم�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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٠٠:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩٩٣٣٢٠٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
را�شد بن �سلطان بن �سعيد الفتحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الواثق الفتحي للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سلطان بن �سعيد الفتحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو الواثق الفتحي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨٧٩٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٠:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٦٥٨٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
-60-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٩

عبداجلليل بن حممد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربميي خلدمات التغذية �ش.م.م
يعلن عبداجلليل بن حممد بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الربميي خلدمات
التغذية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٥٠١٦وللم�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 الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩5٠٧٥٢٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن خليفة بن �سامل الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العرب املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن خليفة بن �سامل الكندي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج العرب املا�سية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٨٧٦وللم�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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٦٠:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٩٥٢٨٨٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب املخرتع للتجارة  -تو�صية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب املخرتع
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١١١٦٧وللم�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 رقم٩٦٦٦٩٢٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أ�شجار �شتال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شجار �شتال للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٠٧٢٠وللم�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 رقم٩٦٦٦٩٢٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد بن �شمبيه بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راحتي لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن عبداملجيد بن �شمبيه بن حممد الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة راحتي لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٣١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٦٦٦٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 علي بن نفل امل�سهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �ش.م.م
يعلن �سعيد بن علي بن نفل امل�سهلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ساند خلدمات حقول
النفط والغاز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٥٣٠٠٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ثمريت  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٩٦٦٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�أمين بن حممد بن �سعيد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سياء للت�سوق �ش.م.م
يعلن �أمين بن حممد بن �سعيد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سياء للت�سوق �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٧٣٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �أدم  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩١٩٩٩٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 جمعة بن �سعيد املغريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم ال�صبا للأعمال �ش.م.م
يعلن علي بن جمعة بن �سعيد املغريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم ال�صبا للأعمال �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٤٢٦٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٤٠١٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�أحمد بن �سامل بن م�سلم الهاليل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صن املجيد �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن م�سلم الهاليل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احل�صن املجيد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٤٩٢٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة 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 ٤٨٧:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٢٦٢٦٢٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 را�شد بن حمدان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاتك الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن را�شد بن حمدان املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاتك الوطنية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٧٩٣٩وللم�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 رقم٩٥٢١١١١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهيل جند للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهيل جند للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٤١٦٢٤وللم�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 ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 نا�صر بن �سامل �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ازدهار الأفق للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�صر بن �سامل �آل عبدال�سالم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ازدهار الأفق
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٨٩٣٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٦٧:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٢٨٨٨٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 علي بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساحل املنامة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٩٠٤٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٢م ،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 ٢٢٢٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٥٩٠٠٠٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٤١٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٨٢:ر.ب٣٢٩:
هاتف رقم٩٩٨٩٨٣٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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ن�صر بن حممد بن حامد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سريابي�س م�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن ن�صر بن حممد بن حامد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سريابي�س م�صرية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٨٧٣٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٣م ،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 �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩0١١٩٩0:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهرة املتميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املهرة املتميزة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٣٧١٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٢٢٥٥٥٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عدنان وطالل الأن�صاري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عدنان
وطالل الأن�صاري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٧٧٠٣٥وللم�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 113:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٦٠٨٨٨٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديوانية الرائدة للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الديوانية الرائدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1175720وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98881671:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن خمي�س املب�سلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرداب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن حممد بن خمي�س املب�سل ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ال�س ــرداب املتح ــدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1184360وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99716304 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية]
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد بن �سليمان بن
�سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،3182509ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نعيم و�سينا �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نعيم و�سينا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٩٩٢٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العهد الأهلية �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العهد الأهلية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٧١٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع احلكماين العمالقة العاملية  -تو�صية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع احلكماين العمالقة
العاملية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٥٠٢٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آ�سيا الأولى للمقاوالت العامة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�آ�سيا الأوىل للمقاوالت العامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١١٩٦٢٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جنران الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جنران الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣١٦٥٤٥٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بيكر تلي �أم كي �أم (عمان)
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سينوبك برتوليوم �سريفز و�شركاهم �ش.م.م
يعلـن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم (عمان) ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سينوبك برتوليوم �سريفز
و�شركاهم �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٩٨٤٧٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتار �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أوتار �صحم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٠٣٧٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن �سعيد بن علي اخل�ضوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي القرحة ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن في�صل بن �سعيد بن علي اخل�ضوري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بوادي القرحة ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤١٣٩٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حمد و�شركاه  -تو�صية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
عبداللـه بن حمد و�شركاه  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٤١٠٧٧٧٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام الفخر ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
و�سام الفخر ال�شاملة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٠٤٨٣٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول اخلوي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�سهول اخلوي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٢٢٥٧٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق العفية الع�صرية للتجارة �ش�.ش.و
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
رونق العفية الع�صرية للتجارة �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١١١٩٣٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الربق للبرتوكيماويات وم�ستح�ضرات التجميل �ش.م.م
يعلـن مكت ــب اجل ــدوى العاملي ــة لال�ست�شــارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة الربق للبرتوكيماويات وم�ستح�ضرات التجميل �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة
ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1305994ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العربي والكعبي املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1209569ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1019509ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أنوار ال�صباح املميزة �ش.م.م
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أنوار ال�صباح
املميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1087553ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفران الق�صر للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أفران الق�صر
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1246211ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حيل بني غريب للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع حيل بني
غريب للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1007907ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م
يعلـن مكتب اخللي ــج الدولي ــة لتدقي ــق احل�سابــات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1205904
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن �سعيد بن حممد اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل م�سقط الرائدة �ش.م.م
يعلـن خلفان بن �سعيد بن حممد اجله�ضمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة معامل م�سقط
الرائدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1178356ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه الالهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رحاب العا�صمة الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه الالهوري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رحاب العا�صمة
الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1182152ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اخلليج الع�صرية �ش.م.م
يعلـن حمود بن بخيت بن ياقـ ــوت العطاب ــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيـ ــف اخلليـ ــج
الع�صرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1106159ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن عي�سى بن �أحمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد و�إخوانه �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن عي�سى بن �أحمد الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أحمد و�إخوانه �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1170511ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن حمد بن �سعود الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة القمة �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن حمد بن �سعود الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بوابة القمة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1810154ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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