
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1419(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2021/190    �س�در فـي 2021/11/24 ب�إ�سدار الالئحة الفنيـة 

لنظـام املطابقـة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

ا�ستــــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�ش قزح لل�سيافة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتجراتد جلوبل �سريفز�ش ال�سرق الأو�سط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ش بديرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبعاد ال�ساملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل النجوم �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا الثالثية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النوفلي املتكاملة للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العاملية لتاأجري ال�سيارات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الدولية للتدوير �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني فدا للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكالء املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان لوى اخل�سراء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالمح العرب املميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف القابل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل �سور الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلكمي الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبراج الثنائية للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط ال�سالم العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة جمان الريفية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكليل الرياحني - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سامل بن حممد الرو�سدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز غالء للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طوي العود للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للخدمات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ املحيط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان الفهدي واأولده - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املريبي للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دجلان لل�سيانة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي اجلديدة للخدمات التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الأق�سى للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال نطايل للتجارة �ش.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرات املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوت�ش العاملية لالأعمال التجارية �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الحتاد اخلليجي للمقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزورق املتميز للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن حممد ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سناد 2020 �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساء للهند�سة واملقاولت - تو�سية.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة يو�سف بن ر�ستم بن حممد البلو�سي  اإعالن عن بدء 

للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الف�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سباح اخلري ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمل املن�سود للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سحار املميزة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سعيد اأبناء حمود الرحبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلة العالية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان ال�ساملة للمواد العازلة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع الأمان الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سعادة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي وولده 

للمقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج اللوؤلوؤة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثيا والفواني�ش لالأدوات الكهربائية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للحبوب �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اكرب قره خاين للتجارة العامة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الواثق الفتحي للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربميي خلدمات التغذية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العرب املا�سية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب املخرتع للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجار �ستال للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راحتي لال�ستثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سياء للت�سوق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سبا لالأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن املجيد �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاتك الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهيل جند للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ازدهار الأفق للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الأطل�ش للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سريابي�ش م�سرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهرة املتميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عدنان وطالل الأن�ساري للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديوانية الرائدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرداب املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعيم و�سينا �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العهد الأهلية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلكماين العمالقة العاملية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا الأوىل للمقاولت العامة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنران الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سينوبك برتوليوم �سريفز و�سركاهم �ش.م.م.

رقم 
ال�سفحة
61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

71

71

72

72



رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار �سحم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي القرحة ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حمد و�سركاه - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام الفخر ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول اخلوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق العفية الع�سرية للتجارة �ش.�ش.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربق للبرتوكيماويــــات وم�ستح�ســــرات 

التجميل �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الفريج - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأنوار ال�سباح املميزة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفران الق�سر للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حيل بني غريب للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دلتا املوالح �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط الرائدة �ش.م.م.

للتجـــارة  الع�سريــــة  العا�سمــــة  رحــــاب  ل�سركة  الت�سفـيـــة  اأعــمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اخلليج الع�سرية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واإخوانه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة القمة �ش.م.م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1419(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2021/190

باإ�سـدار الالئحـة الفنيـة لنظـام املطابقـة

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقــم 2020/97 بتعديــــل م�صـــمى وزارة التجــــارة وال�صناعــــة 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

2012/13 بتحديد ر�صــوم اخلدمــات والتحالــيل واالختــبارات  الـــوزاري رقـــم  واإىل القـــرار 

التي تقدمها املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة الفنية لنظام املطابقة، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

ين�صر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

�سـدر فـي: 19 من ربيع الثاين 1443هـ 

املوافـــــق: 24 من نوفمبــــــــــر 2021م
               قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
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الالئحـة الفنيـة لنظـام املطابقـة

الف�ســل االأول

تعاريــف واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هـذه الالئحة يكون للكلمات والعبـارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخـر:

الوزيـــر: 
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار.

الـــوزارة: 
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار.

املديريـة: 
املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س فـي الوزارة.

�سلطات م�سح ال�سوق: 
املديرية واجلهـات احلكومية االأخرى املخولة مب�صح ال�صوق قانونا. 

م�سح ال�سوق: 
التدابري واالإجراءات التي تتخذ للتحقق من ا�صتيفاء املنتجات للمتطلبات املن�صو�س عليها 

فـي اللوائح الفنية، والتحقق من اأنها ال ت�صكل خطرا على �صحة االإن�صان والبيئة وال�صالمة 

العامة. 

�سلطات الرقابة احلدودية:
 املديرية واجلهات احلكومية االأخرى املخولة قانونا بالرقابة احلدودية والف�صح اجلمركي.

اجلهات املخت�سة: 
�صلطات م�صح ال�صوق و�صلطات الرقابة احلدودية.

هيئة التقيي�س: 
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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املوا�سفة القيا�سية العمانية: 
واملنتجـــات  وال�صلـــع  باخلدمـــات  وتتعلـــق  عمانيــة  كموا�صفة  الوزارة  املعتمدة من  الوثيقة 

والعمليات وطـرق االإنتاج ذات العالقـة، وت�صمل املوا�صفات امللزمة وغري امللزمة.

املوا�سفة القيا�سية اخلليجية: 
وال�صلع  باخلدمات  وتتعلق  خليجية،  كموا�صفة  التقيي�س  هيئة  عن  ال�صادرة  الوثيقة 

واملنتجات والعمليات وطرق االإنتاج ذات العالقة. 

املوا�سفة القيا�سية االأجنبية اأو الدولية: 
موا�صفة قيا�صية معتمدة من دولة اأجنبية اأو من هيئة دولية للتقيي�س. 

الالئحة الفنية العمانية: 
الئحة فنية ت�صدر عن الوزارة لتنظيم خ�صائ�س املنتجات واخلدمات، كالعمليات املرتبطة 

بها وطرق االإنتاج. 

الالئحة الفنية اخلليجية:
الئحة فنية ت�صدر عن هيئة التقيي�س، لتنظيم خ�صائ�س اخلدمات واملنتجات كالعمليات 

املرتبطة بها وطرق االإنتاج.

اللوائح الفنية: 
اللوائح الفنية العمانية واخلليجية.

املتطلبات االأ�سا�سية:
الفنيـــة واملوا�صفـــات  اللوائـــح  املتطلبات اخلا�صة باملنتجات واخلدمات، وامللزمــة مبوجــب 

القيا�صية ذات العالقة بال�صحة وال�صالمة والبيئة.

املطابقة: 
ا�صتيفاء املنتج اأو اخلدمة اأو العملية اأو النظام اأو اجلهة اأو ال�صخ�س للمتطلبات اخلا�صة 

بكل منها.

تقومي املطابقة:
اإثبات اأن اال�صرتاطات املحددة اخلا�صة ب�صلعة اأو خدمة اأو عملية اأو نظام اأو �صخ�س اأو جهة 

قد مت ا�صتيفاوؤها.
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جهـات تقومي املطابقة: 
ال�صهادات  ومنح  واالختبار  املعايرة  �صاملة  املطابقة،  تقومي  باإجراءات  تقوم  التي  اجلهات 

والتفتي�س، وت�صمل املديرية واجلهات املعينة واأي جهات اأخرى حتددها املديرية.

اجلهات املعينة:
اجلهات املقبولة من قبل املديرية للقيام باأعمال تقومي املطابقة فـي جماالت حمددة.

اإجـراءات تقومي املطابقة:
وثيقـــة معتمـــدة مـــن املديريـــة لتقومي املطابقة تبني االإجراء امل�صتخدم بطريقة مبا�صرة 

اأو غري مبا�صرة.

االعتمــاد:
 �صهـادة �صادرة من طرف ثالث خمت�س، تثبت ب�صفة ر�صمية اأن جهة تقومي املطابقة موؤهلة 

للقيام مبهام تقومي مطابقة حمـددة.

نظام املطابقة:
 النظام الذي يتم بوا�صطته التحقق من كافة املتطلبات واالآليات واالإجراءات التنفـيذية 

لكافة  وامل�صوؤوليات  لل�صالمة  االأ�صا�صية  املتطلبــات  �صامـــلة حتــديد  الالئحـــة،  لهـــذه  وفقا 

اأجل �صمان �صالمة  االأطراف من مزودين وجهات خمت�صة وجهات تقومي املطابقة، من 

املنتجات املعرو�صة فـي ال�صوق.

�سهـادة املطابقة:
الفنية  اللوائح  ملتطلبات  املنتج  مطابقة  تثبت  املطابقة  تقومي  جهة  عن  �صادرة  �صهادة 

واملوا�صفات القيا�صية.

عالمة اجلودة العمانية:
اأو املنتج  ال�صعار املعتمد من الوزارة كعالمة للجودة العمانية ويدل على مطابقة ال�صلعة 

للموا�صفة القيا�صية اأو اللوائح الفنية اخلا�صة بها واأن املن�صاأة املنتجة لل�صلعة تطبق نظاما 

متكامال ل�صمان جودة ال�صلعة املرخ�س لها.

اإقرار املطابقة: 
 اإقرار �صادر عن امل�صنع اأو امل�صتورد قبل و�صع املنتج فـي ال�صوق، يوؤكد فـيه اأن املنتج م�صتوف 

املتطلبات االأ�صا�صية الواردة فـي اللوائح الفنية، مع حتمله كامل امل�صوؤولية عن �صحة ذلك.
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�سارة املطابقة:
املنتجات وت�صنيفها  اأو �صورة تدل على مطابقة  اأو نق�س  اأو دمغة  اأو رمز  اأو عالمة  ر�صم 

طبقا للموا�صفات القيا�صية واللوائح الفنية.

جمال التعيني:
نطاق التعيني للجهة املعينة للقيام باأعمال تقومي املطابقة واإ�صدار �صهادات املطابقة وال�صارات.

املنتــج: 
ال�صلع اأو اخلدمات اأو العمليات لغر�س اال�صتهالك.

فئة املنتجات: 
فنية  الئحة  وت�صدر  معينة،  ومميزات  �صفات  فـي  ت�صرتك  التي  املنتجات  من  جمموعة 

بتحديدها.

ال�سخــ�س:
 ال�صخ�س الطبيعي اأو االعتباري. 

امل�ستهــلك:
 كل �صخ�س يح�صل على منتج، مبقابل اأو بدون مقابل. 

ال�سانــع:
كل من يقوم بت�صنيع املنتج، اأو يوكل ت�صميمه اأو ت�صنيعه اإىل �صخ�س اآخـر، ثم يقوم بت�صويقه 

فـي اأ�صواق �صلطنة عمان حتت ا�صمه التجاري اأو حتت العالمة التجارية اخلا�صة به.

امل�ستــورد: 
ا�صترياد منتجات من خارج  اأو  بتوريد  ، ويقوم  �صلطنة عمان  فـي  اأي �صخ�س يكون مقره 

�صلطنة عمان.

 �سل�سلة االإمداد:
اال�صترياد  كعمليات  للم�صتهلك،  و�صوله  وحتى  اإنتاجه  بعد  املنتج  بها  مير  التي  املراحل 

والتخزين والبيع باجلملة واملفرق والتو�صيل.

املـــوزع:
 كل �صخ�س يعمل فـي �صل�صلة االإمداد، يبيع املنتجات فـي ال�صوق غري ال�صانع اأو امل�صتورد.

الوكيل التجاري:
 كل �صخ�س يكون مقره داخل �صلطنة عمان وحا�صال على توكيل ر�صمي من ال�صانع لتمثيله 

فـي بيع وتوزيع منتجاته فـي ال�صوق املحلي.
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املــزود: 

ي�صمل كال من: ال�صانع، والوكيل التجاري، وامل�صتورد، واملوزع، ومقدم اخلدمات.

الو�سع فـي ال�سوق:

و�صع املنتج الأول مرة فـي ال�صوق، ويقوم به ال�صانع اأو امل�صتورد اأو الوكيل التجاري.

العر�س فـي ال�سوق:

 اإمداد ال�صوق باملنتج بهدف التوزيع اأو اال�صتهالك اأو اال�صتخدام فـي اإطار ن�صاط جتاري، 

مبقابل اأو بدون مقابل.

ال�سحــب:

اإجـراء يهدف اإىل منع و�صول املنتجات وعر�صها فـي ال�صوق، اأو �صحبها منه �صمن �صل�صلة 

االإمـداد.

اال�ستدعــاء: 

طلب يهدف اإىل ا�صرتجاع املنتجات التي قد مت بيعها للم�صتهلك.

منتج ميثل خطورة: 

منتج قد يوؤثر �صلبا على �صحة االإن�صان وال�صالمة العامة.

منتج ميثل خطورة عالية:

 منتج قد ميثل خطورة ت�صتدعي التدخل ال�صريع.

منتج �سليـم: 

منتج تتوفر فـيه متطلبات ال�صالمة املن�صو�س عليها فـي املادتني )5( و)6( من هذه الالئحة.

املــادة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على املنتجات وفئات املنتجات، وي�صتثنى من اأحكامها االآتي:

1 - املنتجـــات وفئـــات املنتجات التي تنظم �صالمتهـــا ت�صريعات وقوانني اأخرى توؤدي 

متطلباتها  تنظم  التي  املنتجات  وفئات  للمنتجـــات  وبالن�صبـــة  نف�صــــه،  الغـــر�س 

االأ�صا�صية قوانني وت�صريعات اأخرى ولكنها ال تغطي جميع تلك املتطلبات، فتطبق 

بالن�صبة للجوانب غري املغطاة من اأحكام هذه الالئحة.
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2 - املنتجات وفئات املنتجات املعدة للت�شدير والتي ت�شنع وفقا لل�شروط التعاقدية 

اأ�شــواق �شلطنـــة عمـــان  فــــي  اأي منها  اأال يتم عر�ض  اإليه، �شريطة  للبلد امل�شدرة 

الفنية  اللوائح  فـي  اأو  النظام  فـي هذا  املن�شو�ض عليها  املتطلبات  ت�شتوف  ما مل 

اخلا�شة باملنتجات اأو فئات املنتجات.

3 - املنتجات وفئات املنتجات امل�شتوردة بكميات ب�شيطة غري جتارية كتلك امل�شتوردة 

لال�شتخدام ال�شخ�شي اأو ب�شكل موؤقت كعينات عر�ض لي�شت للبيع، وفقا ملا حتدده 

املديرية.

�شريطة  واحلكومية،  ال�شناعية  للم�شاريع  امل�شتخدمة  املنتجات  وفئات  املنتجات   -  4

تقدمي طلب م�شبق بذلك للمديرية.

املــادة ) 3 (

تعد املنتجات احلا�شلة على �شـارة املطابقة اخلليجية وعالمة اجلودة العمانية م�شتوفـية 

للمتطلبات املن�شو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

املن�شاآت  الق�شائية، دخول كافة  ال�شبطية  الذين مت منحهم �شفة  الوزارة  يجوز ملوظفـي 

اخلا�شعة الأحكام هذه الالئحة واالطالع على كل ما من �شاأنه مراقبة وتنفـيذ اأحكامها، 

ولهم ب�شفة خا�شة االآتي:

1 - الدخول اإىل اأماكن، اأو مقار عمل اجلهات، اأو اأماكن االأ�شخا�ض اخلا�شعني للفح�ض.

ومكاتبها  وملحقاتها،  باملن�شاآت،  اخلا�شة  وامل�شتندات  ال�شجالت،  على  االطالع   -  2

التابعة لالأ�شخا�ض اخلا�شعني للفح�ض، واحل�شول على ن�شخ منها.

3 - اتخاذ االإجراءات الالزمة جلمع املعلومات، و�شماع االأقوال من اأي �شخ�ض فـي �شاأن 

�شبهة ارتكابه اأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة، والقرارات ال�شادرة تنفـيذا لها.

4 - اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�شبط املخالفات، واحلفاظ على االأدلة.
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الف�ســل الثانــي

ا�سرتاطــات �سالمــة املنتــج

املــادة ) 5 (

يعترب املنتج �صليما فـي اأي من احلاالت االآتية:

1 - اإذا توفرت فـيه متطلبات اللوائح الفنية العمانية.

اللوائح الفنية اخلليجية عند عدم وجود الئحة فنية  اإذا توفرت فـيه متطلبات   - 2

عمانية.

القيا�صية  املوا�صفات  حتتويها  التي  باملخاطر  املتعلقة  للجوانب  مطابقا  كان  اإذا   -  3

العمانية اأو اخلليجية اأو االأجنبية اأو الدولية، عند عدم وجود الئحة فنية عمانية 

اأو خليجية حتدد متطلبات �صالمة املنتج.

4 - اإذا ثبت اأنه ال ميثل خطورة اأو اأن خطورته حمدودة فـي حدود اال�صتخدام العادي 

واملعقول، مبا فـي ذلك مدة اال�صتخدام، ومتطلبات الت�صغيل والرتكيب وال�صيانة.

املــادة ) 6 (

يجب اأن يوؤخـذ فـي االعتبار عند تقييم مدى �صالمة املنتج وفقا لن�س املادة )5( من هذه 

الالئحة، االآتي:

وجتميعه  ال�صالمة  واإر�صادات  وتغليفه  عنا�صره  ذلك  فـي  مبا  املنتج،  خ�صائ�س   -  1

وتعليمات تركيبه و�صيانته، وذلك ح�صب طبيعة كل منتج.

2 - تاأثري املنتج على غريه من املنتجات عند ا�صتخدامـه معها.

3 - طريقة عر�س املنتج وبطاقة بياناته وطريقة التخل�س منه وتعليمات ا�صتخدامه 

تلزم مراعاتها عند  واأي حتذيرات  بــه،  اأو معلومات متعلقـــة  اأخـرى  اإ�صارات  واأي 

ا�صتخدامه.

املنتج،  ا�صتخدام  اأكثــر عر�صة لالأخطار عند  تكــون  قـــد  التـــي  امل�صتهلكـــني  فئات   -  4

كاالأطفال وامل�صنني واملعاقني.
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الف�ســل الثالــث

التزامــات املزوديــن

املــادة ) 7 (

يجب على املزودين االلتزام باالآتي:

للوائح  املطابقة  ال�صليمة منها  اإال  ال�صوق،  فـي  اأي منتجات  اأو عر�س  1 - عدم و�صع 

الفنية اأو املوا�صفات القيا�صية، ومراعاة ذلك عند النقل والتخزين طبقا الأحكام 

هذه الالئحة.

2 - و�صع رقم الطراز اأو رقم الدفعة اأو الرقم املت�صل�صل على املنتجات، والتاأكد من و�صع 

هـــذه البيانات، واأي بيانات اإي�صاحية اأو تعريفـية اأخـرى، وكذلك اال�صم التجـاري 

وا�صحة  تكون  بحيث  منهم  لكل  املعتمد  والعنوان  امل�صجلة  التجارية  العالمة  اأو 

و�صهلة القراءة، وفـي حالة تعذر ذلك ب�صبب حجم تلك املنتجات اأو طبيعتها فـيجب 

و�صعها على عبوة التغليف اخلارجي اأو اأي وثيقة مرفقة بها، ح�صب االأحوال.

3 - اإرفاق تعليمات اال�صتعمال واإر�صادات ال�صالمة للمنتجات باللغة العربية، اإال فـي 

احلاالت التي ي�صهل فـيها اال�صتعمال ال�صليم لتلك املنتجات دون احلاجة الإرفاق 

تلك التعليمات واالإر�صادات وفقا ملا تقدره املديرية.

4 - حتري ودرا�صة ال�صكاوى واالحتفاظ ب�صجالتها فـيما يخ�س املنتجات غري املطابقة 

واال�صتدعاءات التي متت، وي�صتثنى من ذلك املوزع.

5 - �صحب وا�صتدعاء املنتجات التي يتوفر لديهم دواع لل�صك بعدم مطابقتها الأحكام 

الت�صحيحية الالزمة جلعلها مطابقة، وفـي  االإجراءات  اتخاذ  هذه الالئحة مع 

حال ثبوت عدم مطابقة تلك املنتجات الأحكام هذه الالئحة وجب عليهم اإخطار 

اجلهات املخت�صة، بح�صب االأحوال، فورا بذلك مع حتديد تفا�صيل عدم املطابقة 

وخا�صة املخاطر املتعلقة بال�صحة وال�صالمة واالإجراءات الت�صحيحية التي متت 

ب�صاأنها.

6 - حتديد هوية من قام باإمدادهم باملنتجات ل�صلطات م�صح ال�صوق بناء على طلبها، 

وكذلك من قاموا باإمداده باملنتجات واالحتفاظ بهذه املعلومات ملدة )10( ع�صر �صنوات.
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الف�ســل الرابــع 

التزامات ال�سانع والوكيل التجاري وامل�ستورد واملوزع

املــادة ) 8 (

يجب على ال�صانع االلتزام باالآتي: 

1 - �صمان اأن ت�صميم وت�صنيع املنتجات قبل و�صعها فـي ال�صوق كان متوافقا مع اأحكام 

هذه الالئحة.

الت�صل�صلي  لالإنتاج  بالن�صبة  املطابقة  ال�صتمرارية  الالزمة  االإجراءات  تطبيق   -  2

املنتجات  اأو خ�صائ�س  ت�صميم  فـي  تغيري  كل  االعتبار  فـي  االأخذ  للمنتجات، مع 

اأو فـي املوا�صفات القيا�صية اأو اللوائح الفنية اأو املتطلبات الفنية االأخرى التي مت 

على اأ�صا�صها االإقـرار باملطابقة.

3 - اإجـراء اختبارات على عينات املنتجات املعرو�صة فـي ال�صوق وفقا ملا حتدده املديرية، 

من اأجل حماية �صحة و�صالمة امل�صتهلكني والبيئة. 

4 - اإعداد الوثائق الفنية للمنتجات مبا يتنا�صب مع درجة خطورتها والتي متكن من 

الوثائق  ت�صتمل  اأن  على  الفنية،  للمتطلبات  املنتجات  تلك  مطابقة  مدى  تقييم 

الفنية على العنا�صر االأ�صا�صية االآتية:

 اأ - و�صف عام للمنتج واأهم خ�صائ�صه.

ب - حتلـــيل وتقييـــم خماطـــر املنتـــج وو�صـــف احللـــول الفنيـــة املتخذة الإزالتها 

اأو احلد منها، ونتائج االختبارات التي متت من قبل ال�صانع اأو من قبل اأي 

طرف ثالث.

ج - بيان للوائح الفنية واملوا�صفات القيا�صية، املطبقة كليا اأو جزئيا ال�صتيفاء 

وفـي حالـــة  الثانـــي،  الف�صل  فـي  عليه  املن�صو�س  بال�صالمة  العام  االلتزام 

التطبيق اجلزئي تبني الفقرات التي مت تطبيقها.

5 - االحتفاظ بالوثائق الفنية ملدة )10( ع�صر �صنوات منذ و�صع املنتجات فـي ال�صوق، 

وتوفـري تلك الوثائق عند طلبها من قبل اجلهات املخت�صة.
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املــادة ) 9 (

يجوز لل�صانع اأن يعني وكيال جتاريا له مبوجب وكالة ر�صمية، وال يعفــــي عقـــد الوكالـــة 

ال�صانع من م�صوؤولياته والتزاماته املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 10 (

يجب على الوكيل التجاري، وفقا لعقد الوكالة االلتزام باالآتي:

1 - توفـــــري املعلومــــات والوثائــق الالزمة للتحقق من مطابقة املنتجات عند طلبها 

من اجلهات املخت�صة. 

2 - التعـــاون مـــع اجلـــهـات املختـــ�صة فــــي اتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة الإزالة 

املخاطر من املنتجات امل�صمولة بالتوكيل اأو احلد منها، بح�صب االأحوال.

املــادة ) 11 (

يجب على امل�صتورد االلتزام باالآتي:

1 - عدم و�صع املنتج الذي تتوفر لديه دواع لل�صك بعدم مطابقته الأحكام هذه الالئحة 

ال�صانع  اإخطار  عليه  املطابقة يجب  ثبوت عدم  وفـي حالة  ثبوت مطابقته  حتى 

و�صلطات م�صح ال�صوق بذلك، مع توفـري التفا�صيل الالزمة وباالأخ�س تلك املتعلقة 

باملخاطر حول ال�صحة وال�صالمة واالأفعال الت�صحيحية التي متت ب�صاأنها.

2 - اإجـراء اختبارات على عينات املنتجات امل�صتوردة من قبله وفقا ملا حتدده املديرية، 

من اأجل حماية �صحة و�صالمة امل�صتهلكني والبيئة.

3 - االحتفاظ بالوثائق الفنية ملدة )10( ع�صر �صنوات منذ و�صع املنتجات فـي ال�صوق، 

وتوفـريها عند طلبها من اجلهات املخت�صة.

املــادة ) 12 (

اأحكام هذه  بعدم مطابقته  لل�صك  دواع  لديه  تتوفر  الذي  املنتج  بعدم عر�س  املوزع  يلتزم 

الالئحة حتى ثبوت مطابقته، وفـي حالة ثبوت عدم مطابقة ذلك املنتج اأو املنتج الذي �صبق 

امل�صتورد بح�صب احلالة، و�صلطات م�صح  اأو  ال�صانع  اإخطار  ال�صوق يجب عليه  عر�صه فـي 

ال�صوق مع توفـري التفا�صيل وباالأخ�س املتعلقة باملخاطر حول ال�صحة وال�صالمة واالأفعال 

الت�صحيحية التي متت ب�صاأنها.
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املــادة ) 13 (

قام  اإذا  اأو  التجارية  اأو بعالمته  با�صمه  ال�صوق  فـي  بو�صع منتج  املوزع  اأو  امل�صتورد  قام  اإذا 

بتغيري منتج مت و�صعه م�صبقا فـي ال�صوق بطريقة من �صاأنها التاأثري على مطابقته، يعترب 

بحكم ال�صانع ويخ�صع اللتزامات ال�صانع املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 14 (

يلتزم كل من ال�صانع وامل�صتورد بتوفـري بيان حـول بلد املن�صاأ على املنتج اأو العبوة االأولية، 

التغليف  عبوة  على  البيان  فـيو�صع  بذلك،  ي�صمحان  ال  طبيعته  اأو  املنتج  حجم  كان  واإذا 

اخلارجي اأو اأي وثيقة مرفقة به، ح�صب االأحوال.

املــادة ) 15 (

يجب على كل من ال�صانع وامل�صتورد التقيد بالنظام االإلكرتوين العماين لتتبع املطابقة 

بالن�صبة للمنتجات اخلا�صعة الإجراء تقومي املطابقة العماين اأو نظام تتبع املطابقة لدى 

وتوفـري  اخلليجي،  املطابقة  تقومي  الإجراء  اخلا�صعة  للمنتجات  بالن�صبة  التقيي�س  هيئة 

املعلومات اخلا�صة باملنتجات واملزودين واإجراءات تقومي املطابقة.

الف�ســل اخلامــ�س

اإجــراءات تقويــم املطابقــة 

املــادة ) 16 (

اإجراءات تقومي املطابقة، وفقا الأحكام هذه  تقوم املديرية باتخاذ ما يلزم لتنظيم واإدارة 

الالئحة، مبا فـي ذلك حتديد قوائم املنتجات وم�صتويات اخلطورة فـيها واإجراءات تقومي 

املطابقة املنا�صبة لها، وفقا لالآتي:

1 - اإجراء تقومي املطابقة لل�سحنة:
يقوم به امل�صتورد عن طريق جهة مقبولة بالن�صبة للمنتجات امل�صتوردة من اخلارج، 

تقوم بتفتي�س وفح�س واختبار ال�صحنة واإ�صدار �صهادة املطابقة.

2 - اإجراء تقومي املطابقة للم�ستورد:
 يكون هذا االإجراء بالن�صبة للمنتجات املتماثلة امل�صتوردة من اخلارج ب�صكل متكرر، 

وفح�س  تفتي�س  من  يلزم  مبا  تقوم  مقبولة،  جهة  طريق  عن  امل�صتورد  به  ويقوم 

اإعادة  �صنة، مع  �صهادة مطابقة �صاحلة ملدة  واإ�صدار  ال�صحنات  واختبار على بع�س 

الفح�س واالختبار على عينات ع�صوائية من بع�س ال�صحنات خالل ال�صنة.
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3 - اإجراء تقومي املطابقة لل�سانع:
امل�صتندات  بفح�س  تقوم  مقبولة  جهة  خالل  من  ال�صانع  من  االإجراء  هذا  يكون 

املنتجات  مطابقة  من  التاأكد  اأجل  من  واختبارها  عينات  واأخذ  عليها  والتدقيق 

�صامال  الت�صنيع  بكفاءة خط  املتعلقة  ال�صانع  املقدمة من  االإثباتات  والتحقق من 

الت�صميم ل�صمان مطابقة املنتجـات، ومن ثم اإ�صدار �صهـادة املطابقة لل�صانع �صاحلة 

ملـدة �صنة.

الف�ســل ال�ســاد�س

اجلهـــات املعنيــة لتقويــم املطابقــة

املــادة ) 17 (

يجوز اال�صتعانة بخدمات طرف ثالث الإجراء تقومي املطابقة، وفقا الأحكام هذه الالئحة 

على اأن تكون من اجلهات املحددة من قبل املديرية. 

املــادة ) 18 (

وفقا  املطابقة،  تعيني جهـات تقومي  وتنظيم عملية  الإدارة  يلزم  مـا  باتخاذ  املديرية  تقوم 

الطلبات، وحتديد عدد  ا�صتقبال  قبول  وقت  ذلك حتديد  فـي  الالئحة، مبا  الأحكام هذه 

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�صتندات الالزمة، و�صداد 

الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�صو�س  وال�صوابط  املتطلبات  جميع  وا�صتيفاء  املقرر،  الر�صم 

واللوائح الفنية والت�صريعات النافذة، وعلى االأخ�س االآتي: 

1 - اأن يكون مقدم الطلب من�صاأة مرخ�صة فـي �صلطنة عمان، واإذا كانت اجلهة اأجنبية 

اأن  اأو ممثل قانوين م�صجل فـي �صلطنة عمان، على  اأن يكون لديها كيان  فـيجب 

يكون جمال عمله متعلقا باأن�صطة املطابقة، وت�صتثنى من ذلك اجلهات املعينة من 

قبل هيئة التقيي�س.

2 - بيان املوؤهـالت الفنية واملالءة املالية واملهنية ال�صرورية لتقييم املطابقة لنطاق 

التعيني املطلوب، وعلى االأخ�س االآتي:

-21-



اجلريدة الر�سمية العدد )1419(

 اأ - بيان بالكوادر الب�صرية ومدى معرفتهم التقنية وكفاية خربتهم الأداء مهام 

تقييم املطابقة.

ب - اإثبات الكفاءة الفنية واملهنية، مبا ي�صمن املعرفة الفنية بال�صلع واالختبارات 

وعمليـــات الت�صنيــــع واخلدمــــات والعمليــــات املحـــددة بنـــطاق التعيــني، وفقا 

ملا حتدده املديرية ومبا يتوافق مع املادة )26( من هذه الالئحة.

ج - ما يفـيد االإدارة الفاعلة الأداء مهام تقييم نطاق التعيني.

د - اإثبــــات املالءة املاليــــة، مبـــا فـيها املوارد الالزمة لتغطية االلتزامات املرتتبة 

بولي�صة  اأو  البنكي  ال�صمان  وتقدمي  التعيني،  نطاق  فـي  عمليــاتها  علـــى 

التاأمـــني لتغطيــــة امل�صوؤوليـــة عـــن االأ�صـــرار الواقعـــة علـــى الغــري، الناجتة 

عن خدمات تقييم املطابقة فـي البلدان التي تعمل بها اأو داخل �صلطنة عمان 

وفق املتطلبات التي حتددها املديرية.

3 - تقدمي اإقرار بااللتزام باأحكام هذه الالئحة، واملحافظة على ال�صرية واحليادية 

وعدم التمييز فـي جميع اأعمال التقييم التي �صيقبل تعيينه للقيام بها، و�صمان 

اال�صتقاللية واحلياد جتاه جميع املزودين.

4 - تقدمي ما يثبت جاهزية املقر للقيام باأن�صطة تقييم املطابقة فـي نطاق التعيني.

5 - تقديـــم مـــا تطلـــبه املديريـــة وتزويدها بكافة املعلومات املطلوبة لتنفـيذ اإجراءات 

التعيني وي�صمل ذلك ترتيب الزيارات امليدانية مبا فـيها تلك غري املجدولة م�صبقا.

املــادة ) 20 (

يثبت  ما  للمديرية  يقدم  اأن  التعيني  بطلب  املتقدمة  للجهة  القانوين  املمثل  على  يجب 

وجود اتفاقية بينه وبني تلك اجلهة تت�صمن حتمله امل�صوؤولية القانونية الكاملة املتعلقة 

بتنفـيذ جميع اأن�صطة التعيني.

الف�ســل ال�سابــع

اإجـراءات تعيـني جهـات تقويـم املطابقـة

املــادة ) 21 (

تقوم املديرية بدرا�صة طلب التعيني خالل مدة ال تزيد على )90( ت�صعني يوما من تاريخ 

الرف�س  اأو  بالقبول  فـيه  والبت  املطلوبة،  وامل�صتندات  البيانات  كافـــة  م�صتوفــــيا  تقدميــــه 

على اأن يكون القرار بالرف�س م�صببا، ويعد م�صي هذه املدة دون رد مبثابة قبول للطلب.
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ويجوز للمديرية اال�صتعانة بطرف ثالث فـي درا�صة الطلب، والقيام بزيارات ميدانية على 

نفقة مقدم الطلب وت�صمل تكاليف ال�صفر واالإقامة والتنقالت، للتاأكد من ا�صتيفاء مقدم 

الطلب ال�صروط وال�صوابط واملتطلبات املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 22 (

يلتزم مقدم طلب التعيني ب�صداد تكاليف درا�صة طلبه، وذلك على النحو االآتي:

القيمة بالريال العمايناخلدمــةم

التقويــم االأولـــي

)450( اأربعمائة وخم�صون رياال عمانياالتقومي الفني املكتبي1

)350( ثالثمائة وخم�صون رياال عمانيا التقومي الفني امليداين2

3
 جلنة املراجعة الفنية النهائية

والتو�صية للتعيني
)250( مائتان وخم�صون رياال عمانيا

4
 تقييم اإ�صافـي ناجت

عن طلب اإجراءات ت�صحيحية
)450( اأربعمائة وخم�صون رياال عمانيا

متابعـــة الكفــاءة

)200( مائتا ريال عماينالتقومي الدوري املكتبي 5

)350( ثالثمائة وخم�صون رياال عمانياالتقومي الدوري امليداين6

املــادة ) 23 (

فـي حال عدم ا�صتيفاء اجلهة املتقدمة ال�صروط وال�صوابط واملتطلبات املن�صو�س عليها فـي 

هذه الالئحة بناء على تقرير زيارة املعاينة االأولية، تقوم املديرية باإخطار مقدم الطلب 

الإجـراء التعديالت الالزمـة، خالل مـدة ال تزيد على )90( ت�صعني يوما من تاريخ االإخطار، 

وللمديرية فـي هذه احلالة القيام بزيارة ميدانية اأخرى للتاأكد من ا�صتيفاء بقية ال�صروط 

وال�صوابط واملتطلبات مقابل ر�صم ي�صدده مقدم الطلب.
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املــادة ) 24 (

تكون مدة الرتخي�س )4( اأربع �صنوات تبداأ من تاريخ التعيني، ويكون جتديد الرتخي�س 

بذات اإجراءات احل�صول على الرتخي�س ابتداء. 

الف�ســل الثامــن

متابعـة وتقييـم اجلهـات املعينـة

املــادة ) 25 (

ت�صدر املديرية لكل جهـة معينة رقما تعريفـيا واحدا، وتن�صر قائمة باجلهـات املعينة وفقا 

لالإجراءات التي حتددها.

املــادة ) 26 (

ت�صع املديرية اإجراءات و�صوابط متابعة وتقييم اجلهات املعينة، ويكون لها فـي �صبيل ذلك 

اإجراء تقييم دوري والقيام بزيارات ميدانية كلما دعت احلاجة لذلك.

املــادة ) 27 (

يجب على اجلهة املعينة االلتزام باالآتي:

اإخطار املديرية عند رغبتها فـي تغيري املمثل القانوين خالل فرتة ال تقل عن   - 1

)14( اأربعة ع�صر يوما قبل التغيري.

2 - اإبالغ املديرية باأي تعديل يطراأ على اأنظمة العمل واالإجراءات الت�صغيلية املتبعة 

لديها. 

3 - املحافظة على م�صتوى االأداء املهني والكفاءة الفنية التي مت تعيينها على اأ�صا�صها.

4 - االحتفـــاظ مبلفـــات املزوديــن املتعاملني معها ملدة ال تقل عن )10( ع�صر �صنوات 

من تاريخ انتهاء �صالحية �صهادات املطابقة اأو �صارات املطابقة.

فـيها خالل  والبت  التعيني  باأن�صطة  املتعلقة  بقراراتها  التظلمات اخلا�صة  تلقي   -  5

قرار  كان  واإذا  يتم،  املديرية مبا  واإبالغ  تقدميها،  تاريخ  يوما من  )30( ثالثني 

البت فـي ال�صكوى اأو التظلم بالرف�س فـيجب اأن تبني فـيه اأ�صباب ذلك.
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6 - اإخطار املديرية بكافة العقبات والتحديات التي قد توؤثر على مبا�صرة وممار�صة 

ن�صاطه فـي جمال التعيني.

7 - حتمل امل�صوؤولية القانونية اأمام املديرية وكافة اجلهات ذات العالقة عن اخلدمات 

املقدمة فـي نطاق التعيني.

8 - احل�صول على موافقة كتابية م�صبقة من املديرية عند الرغبة فـي التعاقد من 

لها،  تابعة  جلهة  اإ�صنادها  اأو  املطابقة  لتقومي  حمددة  خدمات  لتنفـيذ  الباطن 

ويجب عليها التاأكد من ا�صتيفاء املتعاقد معه فـي هذه احلالة �صروط ومتطلبات 

التعيني. 

9 - عدم تقدمي خدمات تقومي املطابقة خارج نطاق التعيني.

الف�ســل التا�ســع

االإجــراءات الرقابيــة

املــادة ) 28 (

بعد  احلدودية  املنافــذ  عبـــر  الدخــول  الالئحة  هذه  الأحكام  اخلا�صعة  للمنتجات  ي�صمح 

التحقق من �صحة �صهادات املطابقة، وفقا ملا حتدده املديرية الأغرا�س الف�صح اجلمركي، 

وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.

املــادة ) 29 (

تقوم املديرية بالتن�صيق مع �صلطات م�صح ال�صوق بالتحقق من ا�صتيفاء املزودين ال�صروط 

وال�صوابط واملتطلبات وااللتزامات املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة، وعلى االأخ�س:

1 - فح�س وثائق املنتجات والقيام باملعاينة، واإجراء الفحو�صات واالختبارات الالزمة 

على العينات عند ال�صرورة، مع حتمل املزود تكاليف الفحو�صات واالختبارات.

2 - طلب املعلومات ال�صرورية من االأطراف املعنية.

كمنتجات  ت�صنيفها  مت  التي  باملنتجات  فورا  وامل�صتخدمني  امل�صتهلكني  حتذير   -  3

خطرية.

4 - التعاون مع املزودين للحد من املخاطر الناجمة عــن املنتجـــات التـــي ي�صعونهــــا 

فـي ال�صوق، وت�صجيع التدابري املقدمة من قبل املزودين فـي �صبيل حتقيق ذلك.
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5 - اإلزام املزودين باإرفاق حتذير مالئم مع املنتج ب�صاأن االأخطار التي ميكن اأن ي�صببها، 

مكتوب باللغة العربية وبطريقة وا�صحة و�صهلة الفهم، بالن�صبة للمنتجات التي 

قــــد متثـــل خطـــورة فــــي ظـروف معينـــة، وفـــر�س �صـــروط م�صبقــة لعر�س املنتج 

فـي ال�صوق لكي ي�صبح �صليما.

6 - منع ت�صويق املنتجات التي ميكن اأن تكون خطرية، ب�صكل موؤقت اأو للمدة الالزمة 

للقيام بالعمليات والفحو�صات الالزمة لتقييم ال�صالمة.

7 - منع عر�س املنتجات اخلطرية فـي ال�صوق واتخاذ التدابري الالزمة ل�صمان ذلك. 

8 - ال�صحـــب الفــوري للمنتجات اخلطرية املعرو�صة فـي ال�صوق وحتذير امل�صتهلكني 

من االأخطار التي قد ي�صببها ا�صتخدامها.

املزودين واإتالفها  امل�صتهلكـــني بالتعــاون مع  املنتجـــات اخلطيـــرة مـــن  ا�صتدعـــاء   - 9

على نفقة املزودين بطريقة مالئمة واآمنة.

 10 - الدخول اإىل من�صاآت ومباين املزودين للح�صول على عينات من املنتجات كلما دعت 

ال�صرورة اإىل ذلك، وفقا حلكم املادة )4( من هذه الالئحة.

الف�ســل العا�ســر 

تتبــع وتبــادل املعلومــات

املــادة ) 30 (

اآليـــات واأنظــمة لتتبـــع وت�صجيــل املعلومات حول خماطر املنتجات وتلقي  ت�صـــع املديريـــة 

على  باملنتجات  املتعلقة  واحلوادث  االإ�صابات  وبيان  املنتجات،  ب�صالمة  املتعلقة  ال�صكاوى 

امل�صتوى الوطني.

املــادة ) 31 (

وتن�صيق  والتعاون،  املعلومات  تبادل  ل�صمان  الالزمة  واالأنظمة  االآليات  املديرية  ت�صع 

االأن�صطة مع اجلهات املخت�صة االأخرى فـي �صلطنة عمان، ومع اجلهات النظرية فـي الدول 

االأع�صاء فـي هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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الف�ســل احلــادي ع�ســر

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 32 (

اأن�صطة جهة تقومي املطابقة  اأو بع�س  اأو تقلي�س كل  اإ�صدار قرار باإلغاء  يجوز للمديرية 

للجهات املعينة، اأو تعليقها ملدة ال تزيد على )90( ت�صعني يوما لت�صحيح االأو�صاع، اإذا ثبت 

للمديرية باأن تلك اجلهة مل تعد م�صتوفـية املتطلبات املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة، 

اأو اأنها مل تف بالتزاماتها املن�صو�س عليها فـيها، ويجب على املديرية اإخطار اجلهة بالقرار 

م�صببا.

املــادة ) 33 (

اإدارية ال تقل عن )500( خم�صمائة ريال عماين، وال تزيد على )5000(   تفر�س غرامة 

خم�صة اآالف ريال عماين، على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة، وت�صاعف الغرامة فـي 

حالة تكرار ذات املخالفة.

الف�ســل الثانــي ع�ســر 

الر�ســوم املاليـــة

املــادة ) 34 (

ت�صتوفـي الوزارة الر�صوم االآتية:

قيمة الر�سم بالريال العمايننوع اخلدمةم

اإ�ســدار الرتاخيــ�س

)600( �صتمائة ريال عمايندرا�صة طلب الرتخي�س لكل جمال 1

2
درا�صة طلب الرتخي�س 

لكل فرع للجهة املعينة
)400( اأربعمائة ريال عماين

)200( مائتا ريال عمايناإ�صدار الرتخي�س 3
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وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 

ا�ستــــدراك

بالإ�شارة اإىل اإعالن بدء اأعمال الت�شفية لل�شركــة العربيـــة للهند�شـــة والإن�شاءات �ش.م.م، 

املن�شــور فـــي اجلريدة الر�شميـــة العـــدد )1414(، ال�شــــادر بتاريــــخ 24 ربيع الأول 1443هـ، 

اأنـــه  اإلــى  2021م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار  اأكتوبر   31 املوافــــق 

قد مت عزل امل�شفي / عبداللـه عيدرو�ش عبداللـه اآل حفيظ، وتعيني مكتب �شاللة لتدقيق 

احل�شابات م�شفيا لل�شركة املذكورة اأعاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

�ص.ب: 1238 ر.ب: 211

هاتف رقم: 92330922 فاك�ص رقم: 23297450

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلازر العاملية �ش.م.ع.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�جلازر �لعاملية �ش.م.ع.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٥٤٤٠، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

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

�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:٩٥٠٦٤٠٦٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قو�ش قزح لل�شيافة واخلدمات �ش.م.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�خلدمات  لل�شيافة  قزح  قو�ش  �شركة 

بالرقـم ١٠٨٤٤١٧، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:٩٩٤٧٧٢٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة انتجراتد جلوبل �شريفز�ش ال�شرق الأو�شط �ش.م.م

يعلن مكتب بر�ي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�نتجر�تد جلوبل �شريفز�ش �ل�شرق �لأو�شط �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٣١م،  �ملورخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٠٥٤٥٨ بالرقـم 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 مدينة ال�شلطان قابو�ش - �شالم �شكوير )جنوب( - الطابق الرابع - جناح )٤٠٢-٤٠٤( 
�ش.ب:٣٠٧٥ ر.ب:١١٢ روي

 هاتف رقم:٢٤٥٥٩١١٠ فاك�ش رقم:٢٤٥٦٤٤٠٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
علي بن �شامل بن علي الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راأ�ش بديرة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علي بن �شامل بن علي �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�أ�ش بديرة للتجارة و�ملقاولت - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٦٠٥٦٢٥٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم:٩٥٦٦٤٤٢٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

اإبراهيم بن حمود بن حممد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأبعاد ال�شاملة �ش.م.م
�ل�شاملة  �لأبعاد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لر��شدي  حممد  بن  حمود  بن  �إبر�هيم  يعلن 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٣٣٢١٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٩٢٥ ر.ب:٦١١ 

 هاتف رقم:٩٥٥١٦٦٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل النجوم �ش.م.م
�لنجوم  �شركة ظالل  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لر��شدي  بن حممد  بن حمود  �إبر�هيم  يعلن 

�ل�شركاء  ١٠٣٣٠٦٦، وفقا لتفاق  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٩٢٥ ر.ب:٦١١ 

 هاتف رقم:٩٥٥١٦٦٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزوايا الثالثية �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن حمود بن حممد �لر��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لزو�يا �لثالثية 

�ل�شركاء  ١٢٣٧٧٣٨، وفقا لتفاق  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٩٢٥ ر.ب:٦١١ 

 هاتف رقم:٩٥٥١٦٦٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
را�شد بن �شامل بن حمد النوفلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع النوفلي املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن ر��شد بن �شامل بن حمد �لنوفلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لنوفلي �ملتكاملة 

للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٠٣٩٦، 

وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٣٩٨ ر.ب:١١٤ 
 هاتف رقم:٩٠٢٩٠٩٢٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م

يعلن ماجد بن �شعيد بن �شعد غو��ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط لل�شفر و�ل�شياحة 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٩٨٩١٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط العاملية لتاأجري ال�شيارات �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط �لعاملية لتاأجري  يعلن ماجد بن �شعيد بن �شعد غو��ش 

�ل�شيار�ت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٠٨٣١، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

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

يعلن ماجد بن �شعيد بن �شعد غو��ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط �لدولية للتدوير 

١٢٩٩٦٣١، وللم�شفي وحـده حــــــق  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٣٣٣٨٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
موزة بنت �شليمان بن عبداللـه الزيدية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني فدا للتجارة - ت�شامنية

تعلن موزة بنت �شليمان بن عبد�للـه �لزيدية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني فد� للتجارة - 

٧٠٥١٠١٨، وللم�شفية وحـدها حــــــق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 

كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٧٧ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

خالد بن هالل بن حمود ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املكالء املتكاملة - ت�شامنية
 - �ملتكاملة  �ملكالء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شكيلي  حمود  بن  هالل  بن  خالد  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٠٥٩، وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

وادي قريات - ولية بهالء - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٢٨٩ ر.ب:٦١٢ 

 هاتف رقم:٩٢٢٨٤٤٤٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
علي بن �شعيد بن اأحمد النبهاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كثبان لوى اخل�شراء �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن �أحمد �لنبهاين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كثبان لوى �خل�شر�ء 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٨١٩٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 ولية الربميي - حمافظة الربميي
�ش.ب:٤٢٤ ر.ب:٣١١ 

 هاتف رقم:٩٥٠٩٥١٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حمد بن �شليمان بن �شويدان املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مالمح �لعرب �ملميزة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٥٦٧١، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 ولية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
 هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شارف �لقابل للتجارة -  يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧١٤٠٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 ولية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
 هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حممد بن جمعة بن قا�شم املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل �شور الوطنية للتجارة - تو�شية
�لوطنية  �شور  عامل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملخيني  قا�شم  بن  جمعة  بن  حممد  يعلن 

١٢٣٨٩٦٨، وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  تو�شية،   - للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٤٦٠ ر.ب:٤١١ 
 هاتف رقم:٩٧٩٧٩٧٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن عثمان بن طاهر احلكمي

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

�حلكمي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  بن طاهر �حلكمي  عثمان  بن  يعلن حممد 

١٢٠١٩٩٦، وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �لدولية �ش.م.م، 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/٨م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير اجلنوبية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٩٦٩٧٧٥٢٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

�شامل بن اأحمد بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأبراج الثنائية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �شامل بن �أحمد بن حممد �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لأبر�ج �لثنائية للتجارة 

وللم�شفي   ،١١٠٧٩٣٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاولت 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

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

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٤٤٢ ر.ب:٣٢١ 

 هاتف رقم:٩٥١٥٥١٥٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
مو�شى بن حمود بن حممد الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط ال�شالم العاملية �ش.م.م

يعلن مو�شى بن حمود بن حممد �لر��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط �ل�شالم �لعاملية 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٠٨٠٧٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٩٢٥ ر.ب:٦١١ 

 هاتف رقم:٩٥٥١٦٦٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

ريا�ش بن هالل بن حارب البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة جمان الريفية - ت�شامنية
جمان  و�حة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  حارب  بن  هالل  بن  ريا�ش  يعلن 

وفقا   ،١٣٥١٩٨٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - �لريفية 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٦م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:١١٦٦ ر.ب:٣٢٠ 
 هاتف رقم:٩٩٠٦١١٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عمران بن خليفة بن عامر ال�شكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأكليل الرياحني - ت�شامنية

يعلن عمر�ن بن خليفة بن عامر �ل�شكيلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أكليل �لرياحني - 

١٠٧٧٣٩٤، وللم�شفي وحـده  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

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

ولية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب:١٩٤ ر.ب:٥١٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حممد بن ماحوين بن خلفان ال�شيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن حممد بن ماحوين بن خلفان �ل�شيفي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال �لقابل �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٠٨٨٩، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

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

ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية
 هاتف رقم:٩٦٠٥٠٧٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شامل بن حممد الرو�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد بن �شامل بن حممد الرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
بن  �أحمد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو�شدي  حممد  بن  �شامل  بن  عبد�للـه  يعلن 

�شامل بن حممد �لرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده   ،١٠٥٨٣٧٥ بالرقـم  �لـتجاري 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٣٦٤ ر.ب:٣١٩ 

هاتف رقم:٩٥٠٣٠٥٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز غالء للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز غالء للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١637٤١، وفقا للحكم �ل�شادر من 

حمكمة �لر�شتاق �البتد�ئية فـي �لدعوى رقم )202١/23١0/١3(، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

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

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 
 هاتف رقم: 99228511 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
مكتب روعة التاألق للخدمات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طوي العود للتجارة - تو�سية

 - للتجـــارة  �لعـــود  طــــوي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  للخدمات  �لتاألق  روعة  مكتب  يعلن 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١2٤2٤30 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية، 

�ملوؤرخ 202١/٩/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 96526911 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب عزان ال�سباري - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للخدمات �ش.م.م

يعلن مكتب عز�ن �ل�شباري - حمامــون وم�شت�شـــارون فـــي �لقانـــون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

�شركة �ل�شحر�ء للخدمات �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١352٩١١، وفقا 

202١/١١/2٤م،  202١/١0/2٤م، بحل وت�شفية �ل�شركة �عتبار� من  التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 24488868 فاك�ش رقم:  24486616

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ املحيط �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - �لقانون  فـي  وم�شت�شارون  حمامون   - �ل�شباري  عز�ن  مكتب  يعلن 

١3٩5٩80، وفقا  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  �ملحيط �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى  �شركة �شاطئ 

202١/١١/2٤م،  �عتبار� من  �ل�شركة  202١/١0/2٤م، بحل وت�شفية  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

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

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 24488868 فاك�ش رقم:  24486616

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان الفهدي واأوالده - تو�سية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شليمان �لفهدي  يعلن مكتب د�ر �حل�شابات لتدقيق �حل�شابات 

١١0١5١0، وفقا التفاق  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  و�أوالده - تو�شية، و�مل�شجلة لدى 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  202١/١0/26م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - فلج القبائل - �سكة رقم: 7734 - جممع رقم: 2277
مبنى رقم: 139- الطابق االأول - �سقة رقم: 105

�ش.ب: 339 ر.ب: 322
 هاتف رقم: 22552993 - 99160708 فاك�ش رقم: 24596517

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

فهد بن �سامل بن علي امل�سايخي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املريبي للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بن �شامل بن علي �مل�شايخي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جوهرة �ملريبي للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١032٩١7 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ 202١/٩/١٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 18 ر.ب: 415
 هاتف رقم: 98176663 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دجلان لل�سيانة واخلدمات �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �شامل بن عبد�للـه �لرب��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دجلان لل�شيانة 

و�خلدمات �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١7٤3١80، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 202١/7/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 96174488 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي اجلديدة للخدمات التجارية - تو�سية

يعلن يحيى بن �شامل بن خلفان �ل�شيابي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دبي �جلديدة للخدمات 

١7٩70٩3، وللم�شفي  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  �لتجارية - تو�شية، و�مل�شجلة لدى 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

 هاتف رقم: 98881671
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عبداللـه بن �سالح بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار االأق�سى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �شالح بن مر�د �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إعمار �الأق�شى للتجارة 

وللم�شفي   ،١0٤8873 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 99402226 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
بدر بن حمد بن عبداللـه الهدابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال نطايل للتجارة �ش.م.م

يعلن بدر بن حمد بن عبد�للـه �لهد�بي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال نطايـــل للتجــارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١6١5220 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ 202١/7/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

فنجاء - والية بدبد - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم: 99887876 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

�سيف بن را�سد بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرات املا�سية للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شيف بن ر��شد بن علي �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملجر�ت �ملا�شية للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١3٩63٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

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

 حمافظة الربميي
 هاتف رقم: 92346766 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
حممد بن �سامل بن �سامل املجيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوت�ش العاملية لالأعمال التجارية �ش.�ش.و

يعلن حممد بن �شامل بن �شامل �ملجيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �للوت�ش �لعاملية لالأعمال 

�لتجارية �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٤0١٤0٤، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  202١/١١/25م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 هاتف رقم: 92988883 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

�سامل بن عبداللـه بن نا�سر البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز االحتاد اخلليجي للمقاوالت �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمــــوز �الحتـــاد  �لبطا�شـــي  �شالـــم بن عبد�للـه بن نا�شـــر  يعلن 

 ،١283٤75 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للمقاوالت  �خلليجي 

فـي  �ل�شركـــــــة  202١/٤/2٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 92211785 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن خلفان بن نا�سر الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزورق املتميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن �شعيد بن خلفان بن نا�شر �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لزورق �ملتميز للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤0٩52، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

�ش.ب: 197 ر.ب: 100
 هاتف رقم: 92709277 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

فهد بن حممد بن �سامل ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن حممد ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن فهد بن حممد بن �شامل �ل�شنفري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فهد بن حممد �ل�شاملة 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١2٩5٩25، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 1284 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 96693392 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن را�سد بن حمد العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سناد 2020 �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن ر��شد بن حمد �لعرميي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إ�شناد 2020 �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١6٤20١٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 هاتف رقم: 99449966 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساء للهند�سة واملقاوالت - تو�سية

للهند�سة  امل�ساء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغافري  �سلطان  بن  مبارك  بن  يعقوب  يعلن 

واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١7275٩، وللم�سفي 

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

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

�ص.ب: 282 ر.ب: 329
 هاتف رقم: 99898323 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن يو�سف بن ر�ستم البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ورثة يو�سف بن ر�ستم بن حممد البلو�سي للتجارة �ص.م.م

بن  يو�سف  ورثة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  ر�ستم  بن  يو�سف  بن  حممد  يعلن 

ر�ستم بن حممد البلو�سي للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،30652٩٤

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

االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 92362301 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الذهبية - ت�سامنية

�سمــــاء اجلوبــة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سليم اجلحافـي  يعلن حممود بن عبداللـه بن 

الذهبية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١65٤١6، وللم�سفي 

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

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

 هاتف رقم: 96669243 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الف�سية - ت�سامنية

�سمــــاء اجلوبـــة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي 

الف�سية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١65٤١8، وللم�سفي 

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

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

 هاتف رقم: 96669243 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عادل بن اأحمد بن حممد النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سباح اخلري ال�ساملة للتجارة - تو�سية
يعلن عادل بن اأحمد بن حممد النهدي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سباح اخلري ال�ساملة 

وللم�سفي   ،١06٩٩2٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 

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

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

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ص.ب: 1877 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 98777783 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن عبدالرحمن بن �سامل االإ�سماعيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمل املن�سود للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن عبدالرحمن بن �سامل االإ�سماعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأمل املن�سود 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١053202، وفقا التفاق 

الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  202١/١١/١8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املــوؤرخ  ال�سركــاء 

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

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
�ص.ب: 530 ر.ب: 611

 هاتف رقم: 99415898 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

زهيدا بيجم �سيد جفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سحار املميزة - تو�سية

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة زهرة �سحار املميزة - تو�سية،  تعلن زهيدا بيجم �سيد جفري 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤3868، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 96926379 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
اأحمد بن خليفة بن علي الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سعيد اأبناء حمود الرحبي للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن خليفة بن علي الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل و�سعيد اأبناء حمود 

 ،١١٤0000 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  الرحبي 

وفقا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 202١/١١/١8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

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

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 1370 ر.ب: 100

 هاتف رقم: 97155586 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلة العالية للتجارة �ص.م.م

يعلن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النخلة العالية للتجارة 

ال�سركــاء  وفقا التفاق   ،١027١73 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املــوؤرخ 202١/١١/2١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

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

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 116 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 99444320 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان ال�ساملة للمواد العازلة - تو�سية

يعلن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سمان ال�ساملة للمواد 

١١٤٩5٩8، وفقا التفاق  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  العازلة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 

الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  202١/١١/2١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املــوؤرخ  ال�سركــاء 

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

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 116 ر.ب: 211
 هاتف رقم: 99444320 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

خالد بن �سعيد بن نا�سر احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع االأمان الدولية �ص.م.م

الدولية  االأمان  درع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  نا�سر  بن  �سعيد  بن  خالد  يعلن 

ال�سركــاء  وفقا التفاق   ،١262372 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املــوؤرخ 202١/١١/١8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

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

العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99555119 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�ساعد بن خمي�ص بن مبيع ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج ال�سعادة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �ساعد بن خمي�ش بن مبيع ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رتاج ال�سعادة للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2532١8، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92255595 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي وولده للمقاوالت - تو�سية

يقــوم بت�سفـيــة �سركة خلفان بن �سامل بن  اأنـه  ال�سام�سي  يعلن خلفان بن �سامل بن عبداللـه 

الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للمقاوالت  وولده  ال�سام�سي  عبداللـه 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١0505١7، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

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

العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 456 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 95511037 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
ب�سرى بنت يو�سف بن �سليمان البلو�سية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج اللوؤلوؤة للتجارة �ص.م.م

اللوؤلـــوؤة  بـــرج  تقـــــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـها  البلو�سية  �سليمان  تعلن ب�سرى بنت يو�سف بن 

وللم�سفية   ،١756672 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

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

 حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 501 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 96006010 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الرثيا والفواني�س لالأدوات الكهربائية - تو�سية

يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرثيا والفواني�س للأدوات 
الكهربائية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٥٩٧٦، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٢٢٢ ر.ب:٢٢٥ 
 هاتف رقم:٩٨٠٢٣٧٧٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للحبوب �س.م.م
يعلن مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحار للحبوب �س.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٢٤٥٢٨٧، وللم�شفي وحـده  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
املحج ال�سمالية - والية العامرات - حمافظة م�سقط

�س.ب:٢٦٧٥ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٣١٠٥٣٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حممد بن علي بن ح�سن الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اكرب قره خاين للتجارة العامة �س.م.م
يعلن حممد بن علي بن ح�شن الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اكرب قره خاين للتجارة 
العامة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧١٥٠٦، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب:٧٠٠ ر.ب:١٣٢ 
 هاتف رقم:٩٩٣٣٢٠٣٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

را�سد بن �سلطان بن �سعيد الفتحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الواثق الفتحي للتجارة - تو�سية
الفتحي  الواثق  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفتحي  �شعيد  بن  �شلطان  بن  را�شد  يعلن 
وللم�شفي   ،١١٨٨٧٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:١٢٠ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٦٥٨٥٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عبداجلليل بن حممد بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربميي خلدمات التغذية �ش.م.م

يعلن عبداجلليل بن حممد بن اأحمد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربميي خلدمات 

التغذية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٥٠١٦، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية الربميي - حمافظة الربميي
 هاتف رقم:٩5٠٧5٢٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شليمان بن خليفة بن �شامل الكندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج العرب املا�شية للتجارة �ش.م.م

اأبراج العرب املا�شية  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �شليمان بن خليفة بن �شامل الكندي 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٩٨٧٦، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:5٦٠ ر.ب:١١٣ 

 هاتف رقم:٩٩5٢٨٨٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب املخرتع للتجارة - تو�سية

املخرتع  �شركة ه�شاب  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شليم اجلحافـي  بن  بن عبداللـه  يعلن حممود 
وللم�شفي   ،١٢١١١٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٦٦٦٩٢٤٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجار �ستال للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شجار �شتال للتجارة -  يعلن حممود بن عبداللـه بن �شليم اجلحافـي 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٠٧٢٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٦٦٦٩٢٤٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عبداملجيد بن �سمبيه بن حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راحتي لال�ستثمار �س.م.م

يعلن عبداملجيد بن �شمبيه بن حممد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة راحتي لل�شتثمار 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٨١٣١٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٢٦٦٦٢٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن علي بن نفل امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �س.م.م

حقول  خلدمات  ال�شاند  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شهلي  نفل  بن  علي  بن  �شعيد  يعلن 
النفط والغاز �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢١٥٣٠٠٩، وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/١٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ثمريت - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٤٩٩٦٦٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

اأمين بن حممد بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سياء للت�سوق �س.م.م

يعلن اأمين بن حممد بن �شعيد الدرعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شياء للت�شوق �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٦٤٧٣٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/٢٠م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية اأدم - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩١٩٩٩٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله، خــلل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــلن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن جمعة بن �سعيد املغريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سبا لالأعمال �س.م.م

يعلن علي بن جمعة بن �شعيد املغريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شيم ال�شبا للأعمال �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٣٤٢٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٣٤٠١٦٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

اأحمد بن �سامل بن م�سلم الهاليل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن املجيد �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �صامل بن م�صلم الهاليل اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة احل�صن املجيد �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�صركاء  وفقا التفاق   ,١٢٠٤٩٢٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢١/١١/١٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٤٨٧ ر.ب:١٢٢ 

 هاتف رقم:٩٢٦٢٦٢٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن را�سد بن حمدان املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاتك الوطنية للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة العاتك الوطنية للتجارة -  يعلن خالد بن را�صد بن حمدان املقبايل 

تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٧٩٣٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم:٩٥٢١١١١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهيل جند للتجارة - تو�سية
يعلن مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صهيل جند للتجارة - 

تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ٣١٤١٦٢٤, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١

 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن نا�سر بن �سامل اآل عبدال�سالم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ازدهار االأفق للتجارة �ش.م.م

االأفق  ازدهار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  عبدال�صالم  اآل  �صامل  بن  نا�صر  بن  حممد  يعلن 

للتجارة �ش.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٨٩٣٤, وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

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

 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٣٦٧ ر.ب:٣١٩

 هاتف رقم:٩٩٢٨٨٨٩٥ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عادل بن علي بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاحل املنامة للتجارة 

١١٢٩٠٤٢, وفقا  اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم  واملقاوالت - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى 

فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١١/٢٢م,  املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق 

التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�صفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٢٢٢٢ ر.ب:٣٢٥
 هاتف رقم:٩٥٩٠٠٠٩٠ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة االأطل�ش للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن يعقوب بن مبارك بن �صلطان الغافري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة لوؤلوؤة االأطل�ش للتجارة 

وللم�صفي   ,١١٤٨٤١٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - واملقاوالت 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي 

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

�ش.ب:٢٨٢ ر.ب:٣٢٩
 هاتف رقم:٩٩٨٩٨٣٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

ن�سر بن حممد بن حامد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سريابي�ش م�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن ن�صر بن حممد بن حامد الفار�صي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صريابي�ش م�صرية للتجارة 

واملقاوالت - تو�صية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٨٧٣٢, وفقا التفاق 

ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
 هاتف رقم:٩٩٠١١٩٩٠ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
�ساعد بن خمي�ش بن مبيع ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهرة املتميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �صاعد بن خمي�ش بن مبيع ال�صعدي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة املهرة املتميزة للتجارة - 

ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٧١٦, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٢٥٥٥٩٥ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عدنان وطالل االأن�ساري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�صركة عدنان  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  االأن�صاري  بن حمدان  بن عبدالرحمن  يعلن عدنان 

الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  االأن�صاري  وطالل 

بالرقـم ١٠٧٧٠٣٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:١١٣ ر.ب:٣٢٢

هاتف رقم:٩٦٠٨٨٨٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديوانية الرائدة للتجارة - تو�سية

الرائدة  الديوانية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�صيابي  خلفان  بن  �صامل  بن  يحيى  يعلن 

وللم�صفي   ,١١٧٥٧٢٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم:٩٨٨٨١٦٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

�سيف بن حممد بن خمي�ش املب�سلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرداب املتحدة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة ال�صـــرداب املتحـــدة  يعلن �صيف بن حممد بن خمي�ش املب�صلـــي 

للتجارة - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٤٣٦٠, وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٩٧١٦٣٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية[

بن  �صليمان  بن  �صعيد  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 

الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكه  املعمري  �صامل 

بالرقـــم ٣١٨٢٥٠٩, عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعيم و�سينا �ش.م.م

يعلـن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نعيم و�سينا �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٨٩٩٢٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العهد الأهلية �ش.م.م

يعلـن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة العهد الأهلية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١٧١٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع احلكماين العمالقة العاملية - تو�سية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع احلكماين العمالقة 
انتهاء  عـــن   ،١١٠٥٠٢٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

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

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا الأولى للمقاولت العامة �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العامة  للمقاولت  الأوىل  اآ�سيا 

١١١٩٦٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جنران الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جنران الوطنية 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٦٥٤٥٠،  للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان(
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سينوبك برتوليوم �سريفز و�سركاهم �ش.م.م

يعلـن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سينوبك برتوليوم �سريفز 
و�سركاهم �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٨٤٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حارث بن را�سد بن خدوم الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار �سحم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
للتجارة  اأوتار �سحم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرو�سدي  بن خدوم  را�سد  بن  يعلـن حارث 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٠٣٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

في�سل بن �سعيد بن علي اخل�سوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي القرحة ال�ساملة للتجارة - تو�سية
يعلـن في�سل بن �سعيد بن علي اخل�سوري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بوادي القرحة ال�ساملة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٤١٣٩٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٩(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حمد و�سركاه - تو�سية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - و�سركاه  حمد  بن  عبداللـه 

٤١٠٧٧٧٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام الفخر ال�ساملة للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة  ال�ساملة  الفخر  و�سام 

١١٠٤٨٣٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سهول اخلوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
�سهول اخلوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٢٢٥٧٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق العفية الع�سرية للتجارة �ش.�ش.و

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.�ش.و،  للتجارة  الع�سرية  العفية  رونق 

١١١١٩٣٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الربق للبرتوكيماويات وم�ستح�سرات التجميل �ش.م.م

يعلـن مكتـــب اجلـــدوى العامليـــة لال�صت�صــارات املالية وتدقيق احل�صابات ب�صفـتـــــه امل�صفــــي 

اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  التجميل  وم�صتح�صرات  للبرتوكيماويات  الربق  ل�صركــــة 

ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١305٩٩٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي والكعبي املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة العربي والكعبي املتحدة 

عـــن   ،١20٩56٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الفريج - ت�سامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة اأ�صوار الفريج - ت�صامنية، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0١٩50٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأنوار ال�سباح املميزة �ش.م.م

ال�صباح  اأنوار  ل�صركــــة م�صاريع  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 

انتهاء  عـــن   ،١087553 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  املميزة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفران الق�سر للتجارة �ش.م.م

الق�صر  اأفران  ل�صركــــة  امل�صفــــي  الباطنة لتدقيق احل�صابات ب�صفـتـــــه  اأ�صواء  يعلـن مكتب 

انتهاء  عـــن   ،١2٤62١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب الكون - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حيل بني غريب للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب الكون - حما�صبون قانونيون - ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة م�صاريع حيل بني 

١007٩07، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  غريب للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دلتا املوالح �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلليـــج الدوليـــة لتدقيـــق احل�صابــات واال�صت�صارات ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة 

 ،١205٩0٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  املوالح �ش.م.م، وامل�صجلـة  م�صاريع دلتا 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
خلفان بن �سعيد بن حممد اجله�سمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط الرائدة �ش.م.م

م�صقط  معامل  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  اجله�صمي  حممد  بن  �صعيد  بن  خلفان  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،١١78356 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  الرائدة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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عبداللـه بن �سليمان بن عبداللـه الالهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة رحاب العا�سمة الع�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن �صليمان بن عبداللـه الالهوري ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة  رحاب العا�صمة 

الع�صرية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١82١52، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اخلليج الع�سرية �ش.م.م

اخلليــــج  طيــــف  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  العطابـــي  ياقــــوت  بن  بخيت  بن  حمود  يعلـن 

الع�صرية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١06١5٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
اأحمد بن عي�سى بن اأحمد الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واإخوانه �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عي�صى بن اأحمد الفار�صي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة اأحمد واإخوانه �ش.م.م، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١705١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
�سليمان بن حمد بن �سعود الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة القمة �ش.م.م

يعلـن �صليمان بن حمد بن �صعود الوهيبي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة بوابة القمة �ش.م.م، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١8١0١5٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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