
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٤٨(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعديـل بعـ�ض اأحكـــام قانـــون الكتــاب بالعــدل.  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم ٥١/2022 

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام قانـون الوثائـق واملحفوظـات. مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقـــم ٥2/2022 

فـي �ســـــاأن الهيئــــة العامة للمناطق االقت�سادية  مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقـــم ٥٣/2022 

اخلا�سة واملناطـق احلـرة واملوؤ�س�سـة العامــة للمناطــق 

ال�سناعيــة.

باإن�ســــــــاء حمميــــــــة املنتــــــــزه الوطنـــي الطبيعــــي  مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقـــم ٥٤/2022 

فـي حمافظــــة م�سنـــدم.

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة. مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقـــم ٥٥/2022 

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

              ديوان البالط ال�سلطاين

              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
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قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                                           وزارة الداخليــــة

�صادر فـــــي 2٠22/٦/2١ بتحديد موعـــد تقديـم  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم ١٣2/2٠22 
طلبات الرت�صح النتخابات اأع�صاء املجل�س البلدي 
للفرتة الثالثـة لواليتي اجلبل االأخ�صر و�صناو.

           وزارة املاليـــــــــة
�صــــادر فـــــي 2٠22/٦/2٨ بن�صر احل�صاب اخلتامي  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم ١١٦/2٠22 

للدولة عن ال�صنة املالية 2٠2١م. 
                                            وزارة العــدل وال�صـوؤون القانونيــة

�صـادر فـــــي 2٠22/٦/2٩ باإ�صــدار الئحــة تنظيـــم  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــم ٥2/2٠22 
اأعمـــال اخلبــرة.

                                                         وزارة الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه
�صـادر فـــــي 2٠22/٦/2٣ بحظـر �صيــــد وحيــــازة  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم ١2١/2٠22 

وتـداول خيـار البحـر.
       وزارة العمـــــل

اأحكــــام  بعـــ�س  بتعديل  فـــــي ٦/٣٠/2٠22  �صـادر  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2٠22/22٤ 
القرار الـــــوزاري رقـــم 2٠١٦/٣٤٠ ب�صـــاأن ر�صـــوم 
اإ�صدار وجتديد تراخي�س ا�صتقدام القوى العاملة 

غري العمانية ومزاولة عملها.
اإعالنـــــــــــــات ر�صــــــــميـــــــــــة

                                         الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعالن عن طرح املناق�صة رقم 2٠22/2٠.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
للتجارة  و�صريكه  العجمي  ل�صركة ح�صن بن حمد  الت�صفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

واملقاوالت - ت�صامنية. 
اإعالن عن بـــدء اأعمـــال الت�صفـيــة ل�صركـــــــة عبـــــا�س بن علـــــي بن حممــــد و�صركــــــاه 

للتجـــارة - تو�صيـــة. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صليمان بن علي بن عبا�س العجمي و�صريكه 

للتجارة - ت�صامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة روابي قارح - تو�صية. 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور العويد للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور الباطنة املتحدة - تو�سية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن علي بن عبيد املخمري و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خماخ للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي حماد علي قطن للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة اإقليم جنوب الباطنة للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الربميي احلديثة للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع العويد للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز العويد الوطنية للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض االأملا�ض املتميزة للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بات العاملية �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سعيت للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الرب�ساء للم�ساريع املتحدة �ض.م.م. 
واأخيه  الظفري  بن  عبداللـه  بن  حم�سن  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - تو�سية. 
م�سعـــود  بـــن  �سيف  اأبنــاء  ورا�ســـد  م�سعــود  ل�سركـــة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

النا�سري للتجارة - ت�سامنية. 
و�سريكـــه  الها�سمـــي  �سليمــــان  بن  ل�سركة عبداللـه  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار م�سر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدموع الزرقاء �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منوذج احلياة للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامر الوطنية للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجري لالإعمار واخلدمات التجارية - ت�سامنية. 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأهل العزم التجارية �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الوطن العربي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الردة ال�ساخمة للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سا�ض لتقنية الكهرباء والهند�سة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �سمال امللتقى للنقل الربي �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطازج ال�سريع لتجارة املواد الغذائية �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطب احلديث للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ريدان للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية الوطنية ال�ساملة �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القنطرة احلديثة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروة لال�ستثمار العقاري �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر للتوريدات العاملية �ض.م.م. 

اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف ال�سعيدي احلديثة و�سريكه للتجارة  اإعالن عن بدء 
واملقاوالت - ت�سامنية. 

اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة و�ساطة عاملية - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة �سحم املتميزة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متيز للبناء والتعمري - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف ال�سوار للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم ال�سرم للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية احللول لالإعا�سة والتموين �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربلنت الذهبي للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوميز للتجارة �ض.�ض.و. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيادر لل�سحافة والطباعة والن�سر واالإعالن �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللحوم الوطنية - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجللمود الع�سرية للتجارة - ت�سامنية. 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم لبيع وتاأجري املعدات �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرار ال�سائب الدولية �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بطى الوطنية للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة بغداد للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معايل املجد �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الهمبار اخل�سراء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤ ال�سائل املتميز للتجارة �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�ساروج �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق للهند�سة الكهربائية واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماوه للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان حمدان را�سد واأوالده للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جنم اخلليج العاملية �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفهوم اجلودة للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ طاقة املثالية للتنمية واال�ستثمار �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدى العاملية لال�ستثمار �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املجد املميز للتجارة - تو�سية. 
 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنعي والبادي للتجارة العاملية �ض.م.م. 

الو�ساحي  �سامل  بن  عبداللـه  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
وولده للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر اخلري ال�ساملة للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع اجلزيرة املا�سية للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوفاق خلدمات التموين واملطاعم �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداثة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود واأخوه للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�ستاء املميزة للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلليج املميزة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الوالية املتحدة �ض.م.م.  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٥١

بتعديـل بعـ�ض اأحكـــام قانـــون الكتــاب بالعــدل

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون الكتاب بالعدل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/40،

وبعد العر�س على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون الكتاب بالعدل، امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة

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

املــادة الثالثـــــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: ٢8 مــن ذي القعـدة �سنـة ١443هـ

املـوافــــق: ٢8 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة ٢٠٢٢م
 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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تعديــالت علـى بع�ض اأحكــام قانـون الكتـاب بالعـدل
املــادة ) ١ (

ت�ستبدل بن�سو�س املواد )1(، )2(، )7(، )10(، )12(، )15( من قانون الكتاب بالعدل امل�سار 
اإليه، الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 1 (

اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل  فـي تطبيق 
منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

املجلــ�ض: 
املجل�س الأعلى للق�ساء.
نائب رئي�ض املجل�ض: 

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء.

املــادة ) 2 (

الكاتــب بالعـــدل هو مديـــر دائرتــه، واإذا تعدد الكتاب بالعـــدل فـي دائـــرة واحـــدة تولـــى 
من يعينه نائب رئي�س املجل�س اإدارة الدائرة.

املــادة ) 7 (

ال�ساأن  ذوو  يطلب  اأو  القانون  يوجب  التي  واملحررات  العقود  بالعدل  الكاتب  يحرر 
حتريرهــــا ويتولى اإثباتهــــــا فـي ال�سجالت املعــــدة لذلك دون ك�ســـط اأو حمــــو اأو اإ�سافـــة 
اأو فوا�سل، وعند حدوث �سهو اأو خطاأ اأو قيام ما يدعو اإلى الت�سحيح اأو الإ�سافة فـيتم 
الت�سحيح،  على  بالعدل  الكاتب  ويوقع  ال�ساأن  ذوي  وبح�سور  البنف�سجي  باملداد  ذلك 
وعليـــــه حفظ اأ�ســـــول ما حرره واإعطاء ال�سور التي يطلبها ذوو ال�ســــاأن واإثبــــات ذلك 
فـي الفهار�س اخلا�سة. وعلى الكاتب بالعدل اأن يقراأ املحرر على ذوي ال�ساأن ويثبت ذلك 

فـي املحرر املطلوب حتريره.
وي�سدر نائب رئي�س املجل�س قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فـيها الإ�سهاد على املحرر 

و�سوابط ذلك.

املــادة ) 10 (

اأبكم  اأو  اأ�سم  بينهم  اأو كان  اأحدهم  اأو  العالقة  بالعدل يجهل لغة ذوي  الكاتب  اإذا كان 
الكاتب  فعلى  الوثيقة  م�سمون  اإفهامه  اأو  اإرادته  ا�ست�سفاف  ذلك  ب�سبب  عليه  وتعذر 
اأو خبري بعد حتليفه  اأن يفهمهم ويتلقى ت�سريحاتهم وذلك بوا�سطة مرتجم  بالعدل 
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ميينا على اأن يقوم بواجبه ب�سدق و�سرف واأمانة، وعلى الكاتب بالعدل اأن يدون ذلك 
فـي الوثيقة ويوقع على ذلك املرتجم اأو اخلبري وذوو العالقة والكاتب بالعدل وال�سهود 
فـي احلالت التي يلزم فـيها الإ�سهاد على املحرر واأن يقدر اأجور املرتجم اأو اخلبري وفقا 
للقواعد التي ي�سدر بها قرار من نائب رئي�س املجل�س فـي هذا ال�ساأن ويكلف ذوي ال�ساأن 

باأدائها لهم.

املــادة ) 12 (

اإذا كانت الوثيقة قد كتبت على اأكرث من ورقة تعني على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر 
اأوراق الوثيقة، وي�سع خامت الدائرة ويوقع فـي نهاية كل ورقة مع  رقما وحروفا عدد 
ذوي العالقة وال�سهود فـي احلالت التي يلزم فـيها الإ�سهاد واملرتجم اأو اخلبري، اإن وجد.

املــادة ) 15 (

ال�سجالت والفهار�س الورقية والإلكرتونية  ي�سدر نائب رئي�س املجل�س قرارا بتحديد 
اأن يت�سمن القرار بيان كيفـية حفظ  اإم�ساكها، ويجب  الكاتب بالعدل  التي يجب على 
التي  والأوراق  الوثائق  و�سورها، وغريها من  الأ�سلية  والإلكرتونية  الورقية  الوثائق 
ا�ستند اإليها الكاتب بالعدل فـي اإجراء املعاملة، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

املــادة ) ٢ (

)نائب  اإليه، عبارة  امل�سار  بالعدل  الكتاب  قانون  فـي  اأينما وردت  )الوزير(  بكلمة  ت�ستبدل 
رئي�س املجل�س(.

املــادة ) 3 (

ت�ساف اإلى قانون الكتاب بالعدل امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )14( مكررا، ن�سها الآتي:

املــادة ) 14 ( مكررا

يجوز للكاتب بالعدل مبا�سرة اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها فـي هذا القانون با�ستخدام 
الأنظمة الإلكرتونية املخ�س�سة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي ي�سدر بها قرار 

من نائب رئي�س املجل�س بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/52
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام قانـون الوثائـق واملحفوظـات 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60، 
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وبعد العر�س على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون الوثائق واملحفوظات املـــ�ســار اإليه.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفـقـة، اأو يتـعار�س مع اأحكامهـا.  

املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 28 مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 28 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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تعديــالت على بعـ�ض اأحكــام قانـون الوثائــق واملحفوظـات

 املــادة )  1 (

ت�ستبـــدل بن�سو�س املــــواد )13، 18، 19، 20، 24، 28، 47( من قانـــون الوثائـــق واملحفوظــات 
امل�سار اإليه، الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 13 ( 

ت�سمل الوثائق واملحفوظات العامة وثائق وحمفوظات اجلهات الآتية:

وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة. اأ - 

ب - املوؤ�س�سات وال�سركات التي ت�ساهم احلكومة فـي راأ�س مالها مبا ل يقل عن )%25(.

املوؤ�س�سات وال�سركات التي متار�س اأن�سطة تتعلق باملرافق العامة. ج - 

 املــادة ) 18(

تكون اجلهة املعنية هي امل�سوؤولة عن وثائقها اإلى اأن تنتهي حاجتها اإليها، وعلى كل جهة 
التن�سيق مع الهيئة فـي �ساأن اإعداد وتنفـيذ نظام لوثائقها يت�سمن على الأخ�س ما ياأتي:

ت�سنيفا لوثائقها يتالءم مع طبيعة عمل اجلهة، ونوعية وثائقها. اأ - 

جداول ملدد ا�ستبقاء وثائقها. ب - 

طريقة حفظ وتداول الوثائق الأ�سا�سية، والوثائق ذات الطابع ال�سري. ج - 

وي�سدر هذا النظام بقرار من رئي�س اجلهة املعنية، بعد موافقة الهيئة، وحتدد الالئحة 
اإلكرتونيــــة لإدارة وثائقهـــا وفــــق  اإر�ســاء منظومــة  اإعـــداده، وعلــى تلك اجلهــة  كيفـيــــة 
والتن�سيـــق معهــا  وبعد موافقتها  الهيئة  قبل  املعتمـــدة من  واملوا�سفــــات  ال�سرتاطــــات 

فـي جميع مراحل اإجناز تلك املنظومة.

وتتولى الهيئــة اإعــداد نظـــام موحــــد لت�سنيـــف الوثائـــق امل�سرتكة بني اجلهـــات املعنيـــــة، 
وجـــداول مــدد ا�ستبقائهـــا، وذلك بالتن�سيــــق مـــع اجلهـــــات الإداريـــة ذات ال�سلـــة، وي�سدر 

هــذا النظام بقرار من رئي�س الهيئة، بعد موافقة جمل�س الوزراء.
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املــادة ) 19 ( 

يلتزم كل �سخ�س يعمل فـي اأي جهة معنية باملحافظة على الوثائق التي ي�ستخدمها اأثناء 
اأو ع�سويته، وعلى �سرية  اأو عمله  التي يطلع عليها بحكم من�سبه  اأو  ممار�سة مهامه، 
املعلومات التي تت�سمنهـا، وبت�سليمهـــا اإلى اجلهــة املعنيــة عند نقله، اأو ندبـــه، اأو اإعارتــه، 
اأو خروجـــه فـي اإجـــــازة، اأو انتهـــاء ع�سويته اأو خدمتــــه، وذلك وفقـــا ملـــا حتـــدده الالئحـــة، 
كما يلتزم بعدم ت�سليمها للغري اأو ن�سرها باأي و�سيلة من الو�سائل دون احل�سول على اإذن 

كتابي من اجلهة املعنية والهيئة.

املــادة ) 20 (

يتولى املوظف املخت�س فـي اجلهة املعنية �سبط الوثائق اجلارية بت�سجيلها عند ن�ساأتها، 
اإليها،  الرجوع  وتي�سري  لتمييزها  الغر�س  لهذا  املعد  الت�سنيف  نظام  وفق  وترميزها 
ويلتـــــزم كــــل مــــن ين�سئ وثيقــــة بت�سليمهـــا اإلى املوظف املختـــ�س لت�سجيلهــــا وترميزهـــا، 
ول يجوز لأي موظف حفظ اأي وثيقة قبل ت�سجيلها، وترميزها من قبل املوظف املخت�س.

املــادة ) 24 (

فرز  باأعمال  املكلفون  املخت�سون  يتولى  القانون،  )18( من هذا  املــادة  مع مراعاة حكم 
الوثائق الو�سيطة بعد انتهاء مدد ال�ستبقاء املحددة لها، ترحيل املحفوظات اإلى الهيئة، 
والإتالف الآمن للوثائق الأخرى، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، وفقا لالإجراءات 

التي حتددها الالئحة.

املــادة ) 28 (

اإلى )120( مائـــة وع�سريـــن عامـــا  املــادة )26( من هــذا القانون  ترفع املدة الواردة فـي 
بالن�سبة اإلى املحفوظات الآتية:

حمفوظات وبيانات �سجالت الأحوال املدنية املتعلقة بالولدة. اأ - 

املحفوظات املت�سمنة معلومات عن حياة الأفراد املهنية، وال�سحية. ب - 

ويبداأ احت�ساب هذه املدة من تاريخ ميالد الفرد.
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املــادة ) 47 (

مــــع عـــــدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر، يعاقــــب بال�سجـــن مدة 

ل تزيد على عام، وبغرامة ل تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتــــني كــــل من يخالـــف حكــــم اأي مــــن املــــواد )14، 15، 19، 20، 24، 30، 31، 34، 40( 

من هذا القانون.

املــادة ) 2 ( 

ت�ستبدل بكلمــة "الوزيـــر" اأينمــا وردت فـي قانون الوثائــــق واملحفوظات امل�سار اإليه، عبـــارة 

"رئي�س الهيئة".

املــادة ) 3 ( 

ت�ساف مادة جـــــــديدة اإلى قــــــانــون الوثائق واملحفوظات املـــ�سـار اإلــيـه، ن�سها الآتي:

املــادة ) 2 ( مكــررا

تكون ملوظفــــي الهيئـــة الذين ي�سدر بتحديدهم قــــرار مـــن ال�سلطـــة املخت�ســــة بالتفـــاق 

مع الهيئة �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات 

املنفذة له.

املــادة ) 4 ( 

املــادة )1( من قانون  الواردة فـي  تـلغى تعاريف )الوزير( و )املجل�س( و )رئي�س املجل�س( 

الوثائق واملحفوظات امل�سار اإليه. 

املــادة ) 5 (

تـلغى املـــــواد )5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12( من قــــانـون الـــــوثائق واملـــحفوظـــات املــــ�سـار اإليــه.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٥٣

فـي �ساأن الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة 

واملناطـق احلـرة واملوؤ�س�سـة العامــة للمناطــق ال�سناعيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 93/4 باإن�ســـاء امل�ؤ�س�سة العامــــة للمناطق ال�سناعية،

وعلى نظام امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2015/32،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2020/75 فـي �ســـاأن اجلهاز الإداري للـدولة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2020/105 باإن�ساء الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة 

واملناطق احلرة وحتديد اخت�سا�ساتها،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

اإلى الهيئة العامة للمناطق القت�سادية  تنقل تبعية امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية 

اخلا�سة واملناطق احلرة.

املــادة الثانيـــة

تت�لى الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة ممار�سة اخت�سا�سات 

والرقابة  والتنظيم  العامة  ال�سيا�سة  بر�سم  املتعلقة  ال�سناعية  للمناطق  العامة  امل�ؤ�س�سة 

والإ�سراف وت�حيد اخلدمات والت�سهيالت واحل�افز التي تقدم للم�ستثمرين.
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املــادة الثالثـــــــة

تت�لى امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ممار�سة الخت�سا�سات املتعلقة بت�سغيل املناطق 

ال�سناعية.

املــادة الرابعـــــة

الق�انني  فـي  وردت  اأينما  ال�ستثمار"  وترويج  وال�سناعة  التجارة  "وزير  بعبارة  ت�ستبدل 

واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�سلة بامل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية، عبارة "رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة ".

املــادة اخلام�ســـة

واملناطق احلرة  القت�سادية اخلا�سة  للمناطق  العامة  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ي�سدر 

القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا املر�س�م.

املــادة ال�ساد�ســـة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�س�م، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة ال�سابعـــة

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

�سـدر فـي: ٢8 مــن ذي القعـدة �سنـة 144٣هـ

املـوافــــق: ٢8 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة ٢٠٢٢م
 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/54
باإن�ساء حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانــــون املحميات الطبيعية و�ســون الأحيــاء الفطرية ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقم 2003/6،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم(، وتخ�س�ص  با�سم )املنتزه  تن�ساأ حممية طبيعية 
لها املنطقة املحددة اأبعادها فـي امللحق واخلريطة املرفقني.

املــادة الثانيـــة

حمافظ  موافقة  بعد  املر�سوم  لهذا  املنفذة  والقرارات  اللوائح  البيئة  هيئة  رئي�ص  ي�سدر 
م�سنــدم، علـــى اأن تت�سمن: طريقة اإدارة املحميـــة، والقواعد املنظمــة لـــدخول اجلمهــــور، 
والر�سوم املقررة لذلك، واأوقات وجودهم فـيها، والأن�سطة امل�سموح لهم مبمار�ستها، وتلك 

املحظورة عليهم، واجلزاءات الإدارية املنا�سبة لكل حالة.  

املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 28 مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 28 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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ملحــــــق 

بتحديد اأبعاد حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم

حتدد اأبعاد حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم وفق الإحداثيات الآتية: 
م االسم الشرق الشمال
1 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 455117.1879 2894781.813
2 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454509.5918 2894714.302
3 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454099.3345 2895020.697
4 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 453917.575 2895581.555
5 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454062.9826 2896080.095
6 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454509.5918 2896324.172
7 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 455013.3253 2896178.765
8 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 455324.9131 2895872.37
9 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 455423.5825 2895160.911

10 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 455117.1879 2894781.813
11 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450658.5477 2919928.834
12 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450245.6101 2917760.44
13 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450587.7501 2917071.562
14 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 451380.6647 2917341.15
15 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 452385.9481 2918961.191
16 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 453451.3953 2919415.896
17 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454024.6948 2917984.185
18 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454691.3043 2917248.134
19 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 454313.4819 2916036.805
20 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 453645.3599 2915407.757
21 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 451819.9553 2914703.429
22 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 451453.271 2914110.273
23 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 451364.9447 2912092.299
24 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 452749.9862 2911565.562
25 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 452794.847 2910553.368
26 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 452152.9601 2909446.576
27 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450159.4088 2909058.452
28 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448737.2453 2909204.256
29 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 447308.1342 2908960.42
30 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445998.0704 2908273.731
31 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445629.123 2907161.601
32 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445501.5897 2905816.06
33 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445796.5813 2904829.624
34 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 446841.6531 2903953.988
35 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448058.6688 2904136.81
36 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449452.6772 2903050.675
37 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449918.2576 2901722.673
38 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449417.2568 2900656.298
39 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449028.1033 2899827.99
40 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449159.4356 2898726.984
41 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449445.8337 2897443.359
42 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449430.1968 2896711.035
43 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449243.4824 2895971.207
44 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448491.0162 2895003.445
45 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448353.7279 2893670.34
46 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449385.137 2891059.225
47 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449303.0795 2889889.251
48 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448448.0042 2885300.724
49 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445030.2551 2881140.483
50 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444630.8843 2880605.941
51 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444059.4768 2879966.947
52 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443610.9527 2879278.801
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تابع: ملحق بتحديد اأبعاد حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم
53 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443438.916 2878357.176
54 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443140.5307 2877290.66
55 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443223.7817 2875825.889
56 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443812.377 2874547.02
57 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444388.2901 2872899.533
58 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444562.1376 2871213.099
59 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 446733.0859 2870283.467
60 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 447276.5958 2869577.511
61 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 447202.4917 2869088.244
62 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 446020.7875 2868728.514
63 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444281.9857 2869346.868
64 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 442912.0024 2870572.639
65 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 441603.6476 2871289.264
66 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 440292.377 2871885.02
67 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 439028.067 2872352.662
68 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437755.377 2871353.02
69 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437014.377 2870848.02
70 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436191.377 2868861.02
71 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435235.377 2866855.02
72 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435054.377 2865826.02
73 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435251.377 2865352.02
74 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435796.377 2864226.02
75 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437347.377 2864373.02
76 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437750.377 2863817.02
77 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 438135.377 2863165.02
78 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 438259.377 2862605.02
79 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 438169.377 2861737.02
80 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437940.377 2861047.02
81 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436727.377 2860506.02
82 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435638.377 2859164.02
83 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433844.377 2854172.02
84 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434695.377 2854327.02
85 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435040.377 2854591.02
86 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435847.377 2855089.02
87 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437107.377 2855578.02
88 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437386.377 2855172.02
89 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437140.377 2854645.02
90 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436347.377 2853902.02
91 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434635.377 2853358.02
92 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433047.377 2852554.02
93 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432575.377 2852105.02
94 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429018.377 2851972.02
95 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427979.377 2851602.02
96 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427306.377 2850447.02
97 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427803.377 2849727.02
98 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428440.6267 2848541.507
99 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428146.2796 2847455.398

100 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428960.4063 2846385.616
101 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428998.5063 2846157.015
102 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428858.8061 2845915.715
103 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428617.5056 2845522.014
104 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427708.5531 2844026.481
105 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428340.5343 2843410.502
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تابع: ملحق بتحديد اأبعاد حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم
106 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428466.1408 2842218.195
107 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428510.2218 2841641.571
108 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428294.34 2840637.643
109 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428193.9409 2840146.187
110 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428040.141 2839803.122
111 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427379.3726 2839851.921
112 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426814.8444 2839990.201
113 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426588.8978 2840282.404
114 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427091.114 2842201.537
115 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427315.7578 2842826.324
116 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427461.4241 2843161.356
117 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427565.78 2843388.466
118 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427279.0084 2843942.891
119 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426298.4754 2843571.436
120 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425767.2037 2843075.932
121 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425566.5734 2842942.346
122 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425289.4467 2842845.512
123 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424758.2297 2842743.513
124 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424330.1255 2842518.243
125 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423850.6219 2842354.089
126 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423600.9335 2842219.046
127 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423132.7196 2841868.548
128 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422759.5867 2841789.64
129 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422514.1029 2841785.359
130 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422313.3674 2841857.664
131 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422149.3799 2842013.332
132 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422098.1867 2842148.138
133 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422099.9346 2842289.705
134 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422254.2424 2842702.316
135 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422302.773 2842850.329
136 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422333.5792 2843049.408
137 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422251.4401 2843262.438
138 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421925.7868 2843499.708
139 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421845.4444 2843626.458
140 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421864.4094 2843727.916
141 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421981.9667 2843944.103
142 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422020.0744 2844135.587
143 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421961.4704 2844915.892
144 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421986.4648 2845171.667
145 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422107.0897 2845457.812
146 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422471.9209 2845927.719
147 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422660.2456 2846294.968
148 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422836.6519 2846483.359
149 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423075.0688 2846835.672
150 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423330.4085 2847059.694
151 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423397.9056 2847533.331
152 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423667.0872 2848201.108
153 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423748.3967 2848559.326
154 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423802.0011 2849205.641
155 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423693.0902 2849861.536
156 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423769.3606 2850377.959
157 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423926.3687 2850874.715
158 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424489.8514 2851440.372
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159 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425804.377 2852400.02
160 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428181.377 2852932.02
161 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431338.377 2854052.02
162 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431316.377 2856838.02
163 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431414.377 2858489.02
164 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431226.2259 2859409.368
165 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431125.3782 2859206.057
166 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430960.9584 2858995.658
167 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430480.6725 2858542.542
168 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430129.0203 2858214.447
169 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429936.7934 2858093.743
170 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429510.5898 2857961.35
171 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429098.5916 2857937.171
172 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428143.0049 2858099.997
173 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427285.8412 2858255.022
174 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426735.0414 2858491.218
175 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426650.0789 2858586.08
176 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426618.2279 2858717.202
177 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426524.9503 2859963.05
178 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426539.2565 2860625.969
179 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426402.4998 2860808.84
180 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426121.3182 2860941.385
181 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425678.9136 2861014.827
182 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425085.787 2860978.836
183 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424337.6584 2861088.98
184 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423670.636 2861093.202
185 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423313.7117 2861052.393
186 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422733.272 2860828.331
187 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422470.724 2860767.944
188 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 420826.5033 2860717.113
189 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 420423.7465 2860734.27
190 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419949.2179 2860815.472
191 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419033.4381 2861066.593
192 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 418743.2419 2861229.144
193 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 418365.8077 2861379.195
194 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417788.5692 2861525.86
195 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417408 2861831
196 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417212 2862217
197 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417009 2862836
198 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 418249.0152 2864348.268
199 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 418217 2866734
200 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417931.5145 2867281.37
201 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417674.4902 2867871.014
202 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417463 2868294
203 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417085 2868975
204 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 416892 2869561
205 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417720 2869625
206 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 417871 2870124
207 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 418403 2870775
208 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419476 2872811
209 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419275 2873856
210 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419248.5466 2876758.025
211 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419734.821 2877932.122
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212 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419480.7018 2878691.04
213 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 419776.5877 2880364.951
214 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 420504.8901 2881951.214
215 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 420989.3073 2883030.653
216 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421268.2932 2883425.156
217 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 421816.6415 2883801.449
218 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422339.6381 2884310.429
219 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422683.6292 2884824.715
220 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 422873.5083 2885441.345
221 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423310.1979 2885276.306
222 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 423619.7673 2884929.846
223 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424194.9929 2885223.019
224 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424649.0329 2885223.066
225 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 424853.921 2885395.293
226 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425257.4578 2885531.803
227 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 425871.5418 2884694.089
228 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 426395.7283 2884357.915
229 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427303.4999 2885134.878
230 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428293.9637 2885017.762
231 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428304.8102 2884623.006
232 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428523.1856 2884161.458
233 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428809.2001 2883832.283
234 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429053.7945 2883841.28
235 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428991.0526 2883683.538
236 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428656.9519 2883302.72
237 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428370.5614 2883118.369
238 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428276.0387 2882893.09
239 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428249.6571 2882572.03
240 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428281.373 2882406.771
241 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428303.5003 2882355.435
242 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428349.3887 2882308.728
243 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428407.9671 2882296.217
244 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428486.721 2882321.432
245 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428616.1346 2882449.502
246 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428661.016 2882479.003
247 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428745.9828 2882473.968
248 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428742.6537 2882398.293
249 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428738.3888 2882301.348
250 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428738.1924 2882277.043
251 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428741.2007 2882219.492
252 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428755.7421 2882140.484
253 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428838.6768 2882073.794
254 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428886.1773 2882068.256
255 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428910.3662 2882072.837
256 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428998.2146 2882127.876
257 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429091.9455 2882200.843
258 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429098.6347 2882203.903
259 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429105.3512 2882206.477
260 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429112.1002 2882208.529
261 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429118.887 2882210.021
262 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429125.7169 2882210.915
263 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429132.5951 2882211.175
264 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429139.5268 2882210.764
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265 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429146.5174 2882209.644
266 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429153.5722 2882207.777
267 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429160.6963 2882205.127
268 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429167.895 2882201.657
269 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429175.1736 2882197.329
270 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429182.5373 2882192.106
271 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429189.9915 2882185.951
272 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429197.5414 2882178.827
273 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429205.1922 2882170.695
274 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429212.9492 2882161.52
275 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429220.8177 2882151.264
276 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429228.8029 2882139.889
277 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429237.7806 2882126.333
278 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429242.3681 2882119.23
279 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429247.0096 2882111.921
280 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429251.6964 2882104.413
281 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429256.4195 2882096.714
282 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429261.1702 2882088.83
283 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429265.9396 2882080.769
284 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429344.9275 2881913.714
285 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429360.5014 2881863.289
286 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429369.5374 2881822.874
287 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429373.9469 2881792.826
288 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429376.0623 2881763.224
289 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429374.9021 2881724.787
290 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429370.021 2881693.057
291 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429363.5515 2881670.662
292 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429355.2802 2881650.98
293 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429331.8284 2881612.17
294 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429301.3269 2881568.227
295 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429296.9295 2881561.131
296 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429292.7089 2881553.855
297 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429288.6998 2881546.367
298 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429275.4713 2881513.651
299 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429273.0394 2881504.622
300 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429267.5052 2881464.904
301 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429285.5638 2881298.907
302 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429356.3901 2881155.869
303 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429393.1293 2881052.159
304 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429360.4228 2881005.057
305 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429218.333 2880867.952
306 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429211.9717 2880859.98
307 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429128.6558 2880728.553
308 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429136.3351 2880612.152
309 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429257.0194 2880532.969
310 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429419.1529 2880438.432
311 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429428.5737 2880433.178
312 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429645.7764 2880376.41
313 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429666.4038 2880380.231
314 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429708.0646 2880394.271
315 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429752.6209 2880418.754
316 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429803.8939 2880457.504
317 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429945.12 2880610.653
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318 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430284.3335 2881209.248
319 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430098.4552 2881663.93
320 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430113.4213 2881967.143
321 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429977.4918 2882441.328
322 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429508.1246 2882975.845
323 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429728.4533 2883100.65
324 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430105.3221 2883057.407
325 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430625.1404 2882466.777
326 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430974.1478 2882433.65
327 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431267.7377 2882683.578
328 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431928.8337 2881694.593
329 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432148.9724 2881686.991
330 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432509.8969 2882124.423
331 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432900.903 2882095.045
332 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432931.5428 2881549.825
333 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432820.4147 2881073.842
334 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432525.0363 2880816.839
335 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431929.8158 2880605.951
336 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432009.7135 2879780.418
337 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431392.7434 2879392.859
338 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431201.0538 2878959.879
339 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431378.173 2878814.054
340 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431320.3448 2877818.823
341 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431465.0666 2877799.432
342 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431835.4241 2878215.575
343 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432080.0286 2878677.572
344 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432126.6907 2878968.389
345 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432284.067 2879053.218
346 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432645.6347 2878998.286
347 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432816.8998 2879045.21
348 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432966.4748 2879638.038
349 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433152.9424 2879772.898
350 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433218.4153 2879634.61
351 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433532.195 2880016.381
352 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433663.4481 2880414.143
353 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433799.3072 2880579.821
354 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433957.4758 2880689.536
355 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434104.0418 2880609.499
356 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433944.7117 2880306.882
357 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433960.5288 2879954.138
358 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433645.2366 2879463.161
359 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433722.9857 2879237.676
360 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433668.5486 2878770.039
361 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433625.6099 2878403.576
362 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433391.6827 2878096.348
363 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433522.0183 2877818.176
364 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433721.9814 2877719.953
365 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433775.0537 2877954.807
366 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433980.441 2877953.007
367 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434140.2732 2878105.755
368 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433979.6828 2878392.328
369 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434257.9166 2878585.252
370 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434503.7909 2878689.866
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371 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434701.0844 2878996.738
372 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434826.2382 2879072.641
373 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435146.347 2878997.302
374 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435427.4211 2878843.187
375 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435721.6781 2878819.593
376 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435920.7633 2879117.84
377 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435476.4793 2879745.747
378 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435447.1457 2880159.251
379 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435446.6057 2880442.556
380 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435643.3058 2880546.094
381 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435760.2215 2881029.414
382 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436173.3951 2880965.598
383 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436698.4664 2880528.51
384 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436731.8195 2880254.038
385 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436992.8607 2880401.939
386 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437147.4113 2880413.151
387 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437178.2402 2880745.036
388 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437980.5758 2881628.082
389 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437659.3934 2881943.896
390 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435991.8234 2883669.139
391 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433999.8699 2885350.562
392 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433563.8967 2885649.759
393 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432760.3381 2885692.502
394 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431948.231 2885872.02
395 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431187.5546 2886229.112
396 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430495.01 2886887.614
397 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429843.9734 2887789.05
398 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429944.1329 2888715.525
399 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432036.0711 2891096.822
400 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432058.4844 2892561.159
401 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431905.2976 2893369.881
402 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431565.3916 2894159.975
403 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 431124.5965 2894765.134
404 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430698.7435 2895400.178
405 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430192.9 2895888.656
406 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429857.4043 2896126.507
407 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429246.1136 2896617.484
408 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428741.9768 2896946.946
409 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428435.4099 2897221.194
410 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428146.6187 2897481.876
411 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427702.1772 2897906.006
412 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427266.727 2898491.854
413 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427186.0152 2898900.224
414 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 427373.5946 2899482.58
415 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 428544.1255 2900345.1
416 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 429952.8019 2901142.399
417 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 430618.0226 2902203.947
418 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432657.335 2902009.263
419 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433547.0218 2902330.615
420 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433794.2535 2903413.307
421 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432810.7003 2905442.541
422 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432007.337 2908009.807
423 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432331.0083 2909144.29

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

تابع: ملحق بتحديد اأبعاد حممية املنتزه الوطني الطبيعي فـي حمافظة م�سندم
424 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 432455.3741 2910067.999
425 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 433111.196 2910332.556
426 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 434173.2013 2909897.764
427 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 435530.8086 2909666.024
428 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 436552.4354 2909834.257
429 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 437475.9457 2910994.793
430 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 438204.01 2913027.515
431 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 438417.6892 2913209.561
432 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 439558.1629 2913452.352
433 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 440338.7321 2913542.065
434 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 440942.3279 2913888.482
435 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 441590.1846 2914177.666
436 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 442273.5537 2914753.385
437 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 442906.9995 2915230.187
438 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 443819.465 2916858.618
439 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 444602.3485 2917936.154
440 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 445137.496 2918304.354
441 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 447642.5233 2917911.878
442 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 448969.973 2921242.942
443 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 449580.9693 2921715.613
444 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450340.5478 2921553.431
445 المنتزه الوطني بمحافظة مسندم 450658.5477 2919928.834
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٥٥/2022

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 28 مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 28 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سمــاء من ردت لهــم اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــــمم

اإبت�سام بنت �سالح بن حممد الربا�سديـة1

اإبراهيم بن خرتو�ش بن حمد احلجـــري2

اأحــــالم بنت عامــــر بن عميــر احلب�سيـــــة3

اأحمـــد بن حمـدون بن �سيـــــف النعمانــــــي4

اأحمـــــد بن �سليمان بن �سالـــم الها�سمــــــي5

اأ�سمـــاء بنت �سرحان بن �سامل ال�سرجيــــة6

اأ�سمــــــاء بنت علي بن خلفان ال�سيذانيــــــة7

اأ�سمــــاء بنت هالل بن علي البو�سعيديــــة8

اإلهــام بنت حممد بن �سليمان احلارثيـــــة9

متيـــم بن هـــــالل بن �سعيـــــد احلب�ســــــــــــي10

ثريـــــا بنت حمــــود بن اأحمــد الأغربيــــــــــة11

جوخــــة بنت خلفــان بن حممد الدغاريـة12

جوخــة بنت �سليمـــان بن �سامل الها�سميــة13

جوخـــة بنت �سليمــــان بن علــــي املعمريــــة14

حمـــد بن �سليمـــان بن �سالــم اخلنجـــــــري15

حمـــــــد بن نا�ســـــــر بن حمـــــــــــد املعولـــــــــي16

حمــــــود بن �سيـــف بن �سليمـــــان املعولـــــــــي17

حنـــان بنت �سليمــان بن �سامل الها�سميــــة18

حنــــان بنت �سيــــف بن �سليمــــان املعوليــــــــة19
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ال�ســـــــــــــــــمم

خديجــــة بنت �سعيــد بن �سليم الربا�سديـة20

را�ســــــد بن حمـــــدان بن �سالــــــم امل�سعــــودي21

رحمـــــة بنت حميــــــد بن �سعيــــد البحريــــــة22

رويــــــــدا بنت هـــــــالل بن �سعيد احلب�سيـــــــة23

ريـــــــــا بنت �سلـــــــوم بن �سليمـــــان الطالعيــــة24

ريــــــا بنت هـــــالل بن علـــــي البو�سعيديـــــــــة25

زوينــــة بنت �سليمــــان بن �سامل الها�سميــــة26

زيانـــــــة بنت را�ســـــد بن حمــــود الكيوميـــــــة27

زيانة بنت عبداللـه بن هالل البو�سعيديـــة28

�سالــــم بن خلفـــان بن هـــــــالل اخلنجـــــري29

�سالـــــم بن �سعيـــد بن عبداللــــه الزكوانـــــي30

�سالـــــــم بن �سلــــوم بن �سليمـــــــان الطالعـــــي31

�سرحــــــان بن �سالــــــم بن داملــــي احلب�ســـــي32

�سعـــــادة بنت �سليمــــان بن علـــــــي املعمريـــــة33

�سعيـــد بن �سالـــــم بن �سليمـــــان الريامــــــــي34

�سعيـــــــد بن �سلطــــان بن �سعيــــــــد املغيـــــــري35

�سعيــــد بن �سليمـــــان بن نا�ســــر احلارثـــــــي36

�سعيـــــــد بن يحيــــى بن �سالـــــــــح التمتمــــــي37

�سلطــــان بن هـــــــالل بن �سعيـــد احلب�ســـــــــي38

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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ال�ســـــــــــــــــمم

�سلمــــى بنت حمــــد بن �سالــــــــم الرياميــــــة39

�سلمــــى بنت حمـــــود بن �سامل العي�سريــــــة40

�سليـــــم بن �سليمــــــان بن نا�سـر احلارثــــــــي41

�سليـــــــم بن �سيــــــــف بن �سليـــــــــم ال�سنــــاوي42

�سليمـــان بن ثابـــت بن حمد البو�سعيـــدي43

�سليمـــــان بن حـــمد بن �سليمــان املعولـــــــي44

�سليمـــان بن حــمود بن �سليمان احلارثـــي45

�سليمــــان بن �سالـــم بن نغي�ش الها�سمـــــــي46

�سليمـان بن �سيف بن عبداللـه العدوانــــي47

�سليمــــان بن �سيف بن عبداللـــه املحـــــرزي48

�سليمان بن حممد بن �سليمان احلارثـــي49

�سليمـــــان بن نا�ســـر بن حممــــد املعولـــــــي50

�سهيلــــة بنت اأحمـــد بن �سالــم الرقي�سيــــــة51

�سيــــــف بن حمــــود بن اأحمــــــــد الأغبـــــــري52

�سيــــــف بن �سليمــــان بن �سالـــم الريامــــــــي53

�سادية بنت خلفان بن �سامل البو�سعيديـــة54

�سريفـة بنت �سعيد بن عبداللـه الزكوانية55

�سم�ســــة بنت عميــــر بن �سالـــــم احلب�سيــــة56

�سنونــة بنت حمدان بن حم�سن العربيـــة57

�سيخـــــــة بنت حمــــد بن حمــــــاد املعوليـــــــــة58

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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ال�ســـــــــــــــــمم

�سيخــــة بنت �سليمان بن �سامل الها�سميـــة59

�سيخــــــة بنت �سليمان بن �سعيد اجلهورية60

�سيخـــــة بنت نا�ســــــر بن �سامل البيمانيــــــة61

�سابـــــري بن حمــدان بن �سامل امل�سعــــودي62

�سالـــــح بن حمــــدون بن �سالـح البحــــــــري63

�سالــــح بن �سالــــــم بن �ســــنــد اجلهــــــــــــوري64

�سالــــح بن �سعيـد بن عبداللـــه النبهانــــــــي65

�سالـــــــــح بن علـــــــي بن حميــــــــد املزيــــــــــدي66

�ساحي بن نا�سر بن خمي�ش البو�سعيـدي67

عا�ســــم بن �سليمــــان بن �سالــــم الريامــــــــي68

عامـــــــــر بن علـــــــــي بن را�ســــــــــد الربوانـــــــي69

عائ�ســــــــة بنت علــــــــــي حممــــــــد الرياميـــــــــة70

عائ�ســــــة بنت نا�ســــر بن حمــــــد املعوليــــــــة71

عبداللــــه بن اأحمــــد بن �سالــــم الرقي�ســـــي72

عبداللــه بن �سالـم بن عبداللـه ال�سرجـــــــي73

عبداللـــه بن هــالل بن علــي البو�سعيـــــدي74

عزيـــــزة بنت �سعيــــد بن نا�ســـر الزكوانيــــة75

عزيــــزة بنت �سيـــــف بن نا�ســـــر ال�سرجيــــــة76

علـــــي بن ثابـــــــــت بن حمـــــــد البو�سعيـــــــدي77

علــــــي بن خلفــــان بن علـــــــي البو�سعيـــــــدي78

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

ال�ســـــــــــــــــمم

علــــي بن �سالــــم بن خلفــان اخلنجــــــري79

علــــي بن حممــد بن �سالــــــم الربا�ســـــدي80

علــــــــي بن هــــــــالل بن علـــي البو�سعيـــدي81

غريـــــب بن حمــــــــد بن �سليمـــان املعولـــي82

فاطمــــــة بنت �سليمان بن علي املعمريــــة83

فاطمة بنت �سليمان بن حممد اجلابرية84

فرحيــة بنت �سليمان بن �سامل الرياميــة85

ف�سيلة بنت حمدان بن �سامل امل�سعوديـة86

فهــــــــد بن م�سعـــــــــــود بن علـــــي املغيــــــــري87

فهيمة بنت �سليمان بن �سامل الرياميــــة88

في�سل بن اإ�سماعيل بن قا�سم القا�سمــي89

قا�ســـــــم بن �سامل بن حممـــــد احلب�ســـــــي90

كلثــــــوم بنت علــــــي بن حممد الرياميـــــة91

جلينــــة بنت غريب بن علي البو�سعيدية92

لـــــوزة بنت �سليمان بن �سامل الها�سميـــــــة93

مثلـــــــى بنت حمــــود بن حمــاد الزكوانيـــة94

حممد بن حمدون بن �سالح البحـــــــري95

حممد بن �سعيد بن عبداللـه الربا�سـدي96

حمـــــمد بن �سعيد بن عبداللـه الزكوانـــي97

حممـد بن �سليمان بن �سامل الها�سمــــــــي98

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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ال�ســـــــــــــــــمم

حممـــــد بن غريب بن علــــي البو�سعيــــدي99

مريـــــم بنت �ســلوم بن �سليمـــان الطالعيــــة100

مزنــــــة بنت اأحمـــد بن �سالــــم الرقي�سيــــــــة101

م�سعـــــــود بن نا�ســـــــر بن �سالـــــم احلربـــــي102

م�سلـــــم بن �سيخـــــان بن م�سلم الهميمـــــــي103

منيــــرة بنت علـــي بن حممد الربا�سديـــــــة104

نا�ســــر بن حمـــــــد بن �سليمـــــــــــان املعولـــــي105

نا�ســــــر بن ختــــرو�ش بن حمــــد احلجـــري106

نا�ســر بن م�سعـــــود بن حممــــد املزروعــــــي107

نائلـــة بنت �سرحــــان بن �سالــــم ال�سرجيـــــة108

نبيــــل بن نا�ســـر بن �سالــــم البو�سعيـــــــدي109

جنمــة بنت �سرحــــان بن �سالـــم ال�سرجيـــة110

جنمـــة بنت �سلــوم بن �سليمــان الطالعيــــة111

جنمــــة بنت �سيـــف بن را�ســـد اخلرو�سيــــة112

ن�ســرة بنت م�سعود بن �سليمان احلب�سيـــة113

هـــــالل بن حمـد بن عبــــــداللــــه املحـــــرزي114

يا�ســـر بن �سالــح بن حممـــــد الربا�ســـــدي115

يا�ســـــــــر بن نا�ســـــــر بن �سالـــــح التمتمــــــي116

ي�ســـــرى بنت را�ســـــد بن مبارك الزكوانية117

ي�سرى بنت �سالح بن حممد الربا�سديــــة118

يونـــــ�ش بن �سليمــــان بن �سالـم الها�سمـــــــي119

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية

-35-





اأوامــــــــــر �ســاميــــــــــة 

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�شام عمان املدنـي من الدرجة الثانية ل�شعادة / جمعة بن را�شد بن �شعيد البلو�شي 

تقديرا من لدن جاللته - اأعزه اللـه - جلهوده الطيبة فـي اأداء مهام عمله طيلة الفرتة 

التي ق�شاها باملرا�شم ال�شلطانية فـي ديوان البالط ال�شلطاين.

وقــــد �شـــدر اأمــر املنــح بتاريــخ ١٩ مــن ذي القعدة ١443هـ، املوافــــــق ١٩ مـن يونيـــو ٢٠٢٢م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�شـــام النعمــــان مــــن الدرجـــة الأولـــى ل�شعــــادة ال�شفيـــر الدكتــــور/ تيبــــور �شتمـــاري 

)�شفري املجر املعتمد لدى �شلطنة عمان( تقديرا جلهـــوده واإ�شهاماتـــه الفاعلــة فـي خدمـــة 

العالقـات الثنائيـة بني البلديـن ال�شديقـــني.

وقــــد �شـــدر اأمــر املنــح بتاريــخ ٢٧ مــن ذي القعدة ١443هـ، املوافــــــق ٢٧ مـن يونيـــو ٢٠٢٢م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

وزارة الداخليــة

قـــرار وزاري

رقم ١٣2/2022

بتحديـــد موعـــد تقديـم طلبـات الرت�شــــح 

لنتخابات اأع�شاء املجل�س البلدي للفرتة الثالثـة لوليتي اجلبل الأخ�شر و�شناو

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126، 

واإلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/36،

واإلى الالئحـــة التنظيميــــة النتخابـــات اأع�ساء املجل�س البلــدي ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري 
رقـــم 2022/92،

واإلى القــرار الـــوزاري رقــم 2022/93 بتحديـــد موعـد تقديــــم طلبــــات الرت�ســـح و�سحبهــا 
النتخابات اأع�ساء املجل�س البلدي للفرتة الثالثة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تقدم طلبات الرت�سح لع�سوية املجل�س البلدي للفرتة الثالثة لواليتي اجلبل االأخ�سر و�سناو، 
ابتداء مـن يـــوم االأحــد 26 يونيــو 2022م، وتنتهــي يــوم اخلميــ�س 7 يوليــــو 2022م.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�شـدر فـي: 2١ مـن ذي القعــدة ١44٣هـ
املـوافــــق: 2١ مـن يونيــــــــــــــو 2022م 

حمود بن في�شل البو�شعيدي
                                                                                                        وزيــــــر الداخليــــــة
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وزارة املاليـــة

قـــرار وزاري

 رقـــم 2022/116

بن�سـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2021م

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47، 

واإلــــى املر�ســـــــوم ال�سلطاين رقـــــم 2021/2 بالت�سديــــــق علــــى امليزانيـــــة العامــــــة للـدولــــــــة 

لل�سنـــــــة املاليـــــــة 2021م،

وبعد العر�ض على جاللــة ال�سلطــان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 

مـــــادة وحيـــدة

ين�ســــر فـي اجلريــــدة الر�سميــــة احل�ســـــاب اخلتامــــي للدولـــــــة عــــن ال�سنـــــة املاليـة 2021م، 

طبقــا للجــداول التف�سيليــة املرفقــة.

�سـدر فـي: 28 من ذي القعدة 1443هـ

املـوافــــق: 28 من يونيــــــــــــو  2022م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي 

                                                                                          وزيــــــــــــــــــــر املاليــــــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 3938
اأول: الإيرادات:

النفط اإيرادات   -1 3550 5613

الغاز 1860  اإيرادات   -2 1870 2629

2874 3000 3- اإيرادات جارية         )جدول 2(2087 

49 200 4- اإيرادات راأ�ض مالية  )جدول 3(133 

30 20 5- ا�سرتدادات راأ�ض مالية  )جدول 3(486 

11195 8640 اإجمالــــي الإيــــرادات     8503 

 2835

العام: الإنفاق  ثانيا: 

      امل�سروفات اجلارية:

والأمن  الدفاع  2785 2965 6- م�سروفات 

 4581)4 املدنية )جدول  الوزارات  4416 4067 7- م�سروفات 

الغاز 727  ونقل  �سراء  م�سروفات   -8 780 1133

العام892  الدين  1054 1200 9- خدمة 

اجلارية 9035  امل�سروفات  9388 9012 جملة 

احل�سـاب اخلتامـي للدولـة لل�سنـة املاليـة 2021م
  جـدول رقـم ) 1(                                                              ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 1072
امل�سروفات ال�ستثمارية:

1192 900 10- امل�سروفـــــــــــات الإمنائية ) جدول 5 (

 45
11- امل�ســــــــروفـــــــــــات الإمنائيــــــــــــة 

0 0 لل�سركــــــات احلكوميــــــــة

 8
12- امل�ســــروفــــــات الراأ�ض ماليــــــة

12 8        للوزارات املدنية  ) جدول 3/4 (

ال�ستثمارية1125  امل�سروفات  1204 908 جملة 

والغاز 1761  النفط  اإنتاج  780 0 م�سروفات 

 73

      امل�ساهمات  ونفقات اأخرى:
13- م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية 

7 10 واإقليمية ودولية

14 - دعـــــــــــم فـــــــوائـــــد الــــقــــرو�ض 31 
38 25 التنمويــة والإ�سكانيــة

556 500 15 -  دعم قطاع الكهرباء725 

95 90 16 -  دعم قطاع املياه

74 86 17 -  دعم قطاع ال�سرف ال�سحي

79 64 18 - دعم قطاع النفايات

39 35 19- دعم املنتجات النفطية23 

150 150 20 -  خم�س�ض �سداد ديون

8 0 21 - دعم قطاعات اأخرى

0 0 22 - دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية2 

23 - الدعـــــــــــم الت�سغيلي لل�سركات 151 
0 0 احلكومية

1046 960 جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى1005 

12418 10880 اإجمايل الإنفاق العام 12926 

تابـع جـدول رقـم )1(                                          ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

1223- 2240 -ثالثا:العجز ) اأول - ثانيا (4423 -

 1666
- 443

رابعا: و�سائل التمويل:
24- �سافـي القرتا�ض اخلارجي:

                -  القرو�ض امل�ستلمة

                -  القرو�ض امل�سددة
 2730

 -1782
 2550
- 1629

 1223  948 921

 1369
 -630

25- �سافـي القرتا�ض املحلي: 

                 -  القرو�ض امل�ستلمة

                 -  القرو�ض امل�سددة
 900
- 208

 400
- 100

 739 692 300

400 600 26- متويل من الحتياطيات500 

 1961
27 - �سافــــي حركــــــة احل�سابــــــات 

احلكوميـــة
 0 - 398

1223 2240 جملــة و�سائــل التمويــل4423 

تابـع جـدول رقـم )1(                                         ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 5 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

186 606 24 0   ديوان البالط ال�سلطاين

66   000 1  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء 

840 7  000 5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء

386 386 21 000 854 15 وزارة املالية 

193 619 4 000 770 7 وزارة اخلارجية

057 024 16 000 280 39 وزارة الداخلية

556 506 29 000 560 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

940 808 29 000 000 44 وزارة الطاقة واملعادن 

804 546 10 000 700 6 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

088 005 1 000 538  وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

374 093 37 000 420 51 وزارة ال�سحة

831 560 5 000 283 4 وزارة الرتبية والتعليم

817 242 1 000 254 1 وزارة التنمية الجتماعية

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة 
لل�سنـة املاليـة 2021م

جـدول رقـم )2(                                    )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

776 555 20 000 428 19 وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات 

073 870 60 000 219 64 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين 

051 47  000 2  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية

446 916 6 000 200 19 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

542 717 41 000 000 67 حمافظة م�سقط

536 664  000 951  الأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات 

986 2  000 5  جمل�ض ال�سورى

092 078 8 000 340 5 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي

478 143  000 118  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (

643 420 126 000 000 146 هيئة تنظيم الت�سالت 

058 557  000 100 1 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

390 12  000 31  معهد الإدارة العامة

513 930 6 000 040 2 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار 

507 20  000 25  وزارة القت�ساد 

319 821  000 401  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

416 6  000 1  جمل�ض الدولة

848 11  000 12  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 7 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

206 259 20 000 330 6 الدعاء العام

191 851 3 000 100 13 وزارة الرتاث وال�سياحة

134 767 2 000 673  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية

623 139  000 30  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

747 538 2 000 440 3 هيئة البيئة 

997 232  000 292  هيئة حماية امل�ستهلك

243 006 11 000 400 4 وزارة الإعالم

852 244  000 330  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم

243 055 7 0   الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 
)املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض(

 12 240 000 14 031 328

702 665 36 000 322 98 هيئة الطريان املدين 

038 172  000 210  حمكمة الق�ساء الإداري 

119 717  000 95  هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

374 123  000 247  املتحف الوطني

546 185  000 200  وزارة الدفاع

097 044 391 000 000 500 �سرطة عمان ال�سلطانية

401 627 1 0هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف 

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 8 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

157 594 38 0   وزارة املالية - متويل موؤ�س�سات اأخرى

244 7  0   م�ساريع برنامج تنفيذ

257 985 849 000 000 813 جهاز ال�سرائب 

600 215  000 337 1 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

437 38  0   املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان 

289   0   وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

569 335  0   املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 

817 663  000 161 1 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

655 448 236 000 055 231 وزارة العمل 

000 000 800 000 000 800 جهاز ال�ستثمار العماين 

678 135 2874 000 000 3000 الإجمالــــــــــــي

تابـع جـدول رقـم )2(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 9 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

1 - قطاع اخلدمات العامة:
186 606 24 0   ديوان البالط ال�سلطاين

67   000 1  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء
840 7  000 5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء

386 386 21 000 854 15 وزارة املالية 

193 619 4 000 770 7 وزارة اخلارجية

051 47  000 2  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية
536 664  000 951  الأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات

986 2  000 5  جمل�ض ال�سورى
478 143  000 118  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى(

415 6  000 1  جمل�ض الدولة
848 11  000 12  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

997 232  000 292         هيئة حماية امل�ستهلك
623 139  000 30  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

257 985 849 000 000 813 جهاز ال�سرائب 

863 853 901 000 041 838 جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

2 - قطاع الدفاع:
546 185  000 200  وزارة الدفــــــاع

546 185  000 200  جملـة قطــاع الدفــاع

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
لل�سنـة املاليـة 2021م )ح�سـب التخ�سـ�سات الوظيفـية (

جـدول رقـم )1/2(                         )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 10 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

3 - قطاع الأمن والنظام العام:
339 149 1 000 210 2 وزارة الداخلية

582 001 1 000 538  وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

532 6  000 200         حمافظة م�سقط

206 259 20 000 330 6 الدعاء العام 

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء
 )املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض(

 12 240 000 14 031 328

038 172  000 210  حمكمة الق�ساء الإداري

097 044 391 000 000 500 �سرطة عمان ال�سلطانية

401 627 1 0   هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف 

825   0   م�ساريع برنامج تنفيذ

348 292 429 000 728 521 جملة قطاع الأمن والنظام العام

4 - قطاع التعليم:
506 3  0   وزارة العدل وال�سوؤون القانونية ) املعهد العايل للق�ساء (

369 8  000 800 1 وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

005 559 5 000 283 4 وزارة الرتبية والتعليم

092 078 8 000 340 5 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي

390 12  000 31  معهد الإدارة العامة

513 930 6 000 040 2 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 11 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

587 157    0 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية
134 767 2 000 673  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية 

852 244  000 330  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

817 663  000 161 1 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

265 425 24 000 658 15 جملة قطاع التعليم

5 - قطاع ال�سحة:
وزارة ال�سحة

املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان 
 49 620 000

-
  37 085 005

 38 437

442 123 37 000 620 49 جملة قطاع ال�سحة

6 - قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية:
817 242 1 000 254 1 وزارة التنمية الجتماعية

655 448 236 000 055 231 وزارة العمل

472 691 237 000 309 232 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

7- قطاع الإ�سكان:
011 711 41 000 800 66 حمافظة م�سقط

073 870 60 000 219 64 وزارة  الإ�سكان والتخطيط العمراين 

718 874 14 000 070 37 وزارة الداخلية

445 916 6 000 200 19 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 

086 777 10 -الهيئة العامة للمياه
747 538 2 000 440 3 هيئة البيئة

600 215  000 337 1 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

680 903 137 000 066 192 جملة قطاع الإ�سكـــــان

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 12 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

 8 - قطاع  الثقافة وال�سوؤون الدينية:
242 006 11 000 400 4 وزارة الإعالم

825 1  -وزارة الرتبية والتعليم
058 557  000 100 1 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 
733 663  000 401  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 

374 123  000 247  املتحف الوطني

232 352 12 000 148 6 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

9 - قطاع الطاقة والوقود:
940 808 29 000 000 44 وزارة الطاقة واملعادن 

940 808 29 000 000 44 جملة قطاع الطاقة والوقود

10 - قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
804 546 10 000 700 6 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

173   -م�ساريع برنامج تنفيذ

977 546 10 000 700 6 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

11 - قطاع النقل والت�سالت:
776 555 20 000 428 19 وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات 

557 643 115 000 000 146 هيئة تنظيم الت�سالت 

575 8  -وزارة القت�ساد

702 665 36 000 322 98 هيئة الطريان املدين 

247 6  -م�ساريع برنامج تنفيذ

857 879 172 000 750 263 جملة قطاع النقل والت�سالت

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

12 - قطاع �سوؤون اقت�سادية اأخرى:

556 506 29 000 560 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

932 11  000 25  وزارة القت�ساد 

191 851 3 000 100 13 وزارة الرتاث وال�سياحة 

243 055 7 0   الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة 

119 717  000 95  هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

289   -وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

569 335  -املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 

000 000 800 000 000 800 جهاز ال�ستثمار العماين

899 477 841 000 780 829 جملة قطاع ال�سوؤون القت�سادية الأخرى

13 - قطاعات اأخــــرى:
وزارة املالية:

157 594 38 -- متويل موؤ�س�سات اأخرى

157 594 38 -جملة قطاع الأخرى

678 135 2874 000 000 3000 الإجمالـــــــــــــــي

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم:
313 006 000446 000 400�سريبة الدخل )على ال�سركات وعلى املوؤ�س�سات (

632 080 000222 000 230ر�سوم الرتاخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني

728 784 00026 500 42ر�سوم البلدية على الإيجارات

088 121 00050 000 54ر�سوم املعامالت العقارية

368 900 000403 000 413�سرائب ور�سوم حملية

149 739 00023 370 15رخ�ض ممار�سة الأعمال التجارية

110 361 00068 000 63رخ�ض و�سائل النقل

072 623 0005 100 28ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى    

210 693 00015 000 33ر�سوم امتياز مرافق     

427 642 00012 470 21ر�سوم حملية خمتلفة

813 125 00030 000 56ر�سوم تراخي�ض خدمات الت�سالت

720 153 000 200 ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة

194 436 000187 000 265�سريبة جمركية

824 667 0001492 640 1621جملة ) اأ ( اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

ب - اإيرادات  غري  �سريبية:
638 249 00014 000 12اإيرادات بيع املياه

576 29 000 215 اإيرادات مياه خمتلفة

502 111 00036 000 80اإيرادات املطارات

الإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليــة 2021م
)ح�ســـــب البنـــــود(

جـدول رقـم )2/2(                                    )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

249 478 000 050 1اإيرادات املوانئ

086 136 00064 000 80اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت

016 087 00021 000 10 فائ�ض الهيئات العامة 

587 893 00023 178 21  اإيرادات تاأجري عقارات حكومية

873 239 000833 000 800  اأرباح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�ض راأ�ض املال 

608 176 00010 755 6  فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

398 463 00048 000 53  ر�سوم الهجرة واجلوازات

238 529 00066 869 71  ر�سوم واأتعاب اإدارية خمتلفة

546 586 00097 548 123  تعوي�سات وغرامات وجزاءات

276 038 0007 000 22  اإيرادات تعدين

906 141 000 180   مبيعات مواد غذائية

389 351 000 145   اإيرادات زراعية خمتلفة

041 625 -اإتاوة �سيد الأ�سماك 

688 984 00019 000 45  اإيرادات طبية

818 260 000129 420 43  اإيرادات متنوعة ) اأخرى (

419 084 0008 000 8  اإيرادات نفطية اأخرى

854 467 0001381 360 1378جملة ) ب ( الإيرادات غري ال�سريبية

678 135 0002874 000 3000الإجمالــــي ) اأ + ب (

تابـع جـدول رقـم )2/2(                                    )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
الفعـــــلي  املعتمدة

اإيرادات راأ�س مالية:
1- قطاع اخلدمات العامة:

061 530 37 000 000 185 وزارة املالية

061 530 37 000 000 185 جملة قطاع اخلدمات العامة

2- قطاع الإ�سكان:
000 500  وزارة الداخلية )حمافظة �سمال الباطنة(

 
  123 607

597 735 11 000 500 14 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين   

204 859 11 000 000 15 جملة قطاع الإ�سكان

265 389 49 000 000 200 اإجمايل الإيرادات الراأ�س مالية

ا�سرتدادات راأ�س مالية:
      اأخرى:

865 903 29 000 000 20 وزارة املالية ) متويل موؤ�س�سات اأخرى (

865 903 29 000 000 20 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�س مالية

الإيـرادات الـراأ�س ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة 
لل�سنـة املاليـة 2021م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم ) 3 (                          )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

اإيرادات راأ�س مالية:

332 352 18 000 500 18 اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

972 366 7 000 500 11 اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية

961 669 23 000 000 170 اإيرادات اأخرى

265 389 49 000 000 200 اإجمايل الإيرادات الراأ�س مالية

ا�سرتدادات راأ�س مالية:

ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض:

865 903 29 000 000 20 ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وموؤ�س�سات عامة وغريها

865 903 29 000 000 20 جملة ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض

865 903 29 000 000 20 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�س مالية

الإيـرادات الـراأ�س ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�س ماليـة لل�سنـة املاليـة 2021م
) ح�ســــب البنــــود (

جـدول رقـم )1/3(             )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

856 645 97 000 945 94 ديوان البالط ال�سلطاين

775 467 289 000 071 248 �سوؤون البالط ال�سلطاين

966 907 3 000 002 3 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء

445 612 1 000 400 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء

392 721 25 000 318 14 وزارة املالية 

829 596 57 000 922 57 وزارة اخلارجية

936 204 115 000 345 115 وزارة الداخلية

693 106 16 000 016 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار 

499 920 6 000 728 6 وزارة الطاقة واملعادن

885 262 57 000 127 49 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 

635 984 8 000 822 6 وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

397 511 857 000 235 584 وزارة ال�سحة

318 239 1272 000 498 1000 وزارة الرتبية والتعليم

474 124 155 000 273 122 وزارة التنمية الجتماعية

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
لل�سنـة املاليـة 2021م

جـدول رقـم )4(                                      )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

113 810 30 000 930 24 وزارة  النقل والت�سالت وتقنية املعلومات  

700 917 33 000 611 31 وزارة  الإ�سكان والتخطيط العمراين   

471 372  000 389  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية 

720 831 106 000 809 71 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

122 765 68 000 993 67 حمافظة م�سقط

943 267 2 000 149 2 الأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات 

347 151 6 000 258 6 جمل�ض ال�سورى

383 405 210 000 116 186 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي

971 124 17 000 972 15 وزارة املالية  ) خم�س�سات اأخرى (

714 917 4 000 545 13 موؤ�س�سات اأخرى 

000 281  000 281  �سندوق التنمية الزراعية والرثوة ال�سمكية

000 500 1 -هيئة تنظيم الت�سالت 

794 544 30 000 479 27 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

160 104 1 000 794  معهد الإدارة العامة

026 990 46 000 803 41 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والإبتكار 

429 219 279 000 208 232 امل�ساهمة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني 

727 855 3 000 063 4 وزارة القت�ساد

989 383 86 000 266 73 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

101 501 6 000 125 6 جمل�ض الدولة

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

624 057 19 000 152 14 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

905 809 20 000 314 17 الدعاء العام
120 343 19 000 272 17 وزارة الرتاث وال�سياحة 

091 470 6 000 492 6 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية
756 438 4 000 280 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

609 997 13 000 640 11 هيئة البيئة 
433 773 12 000 946 10 هيئة حماية امل�ستهلك

538 398 56 000 020 41 وزارة الإعالم 
308 183 1 000 779  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

764 250 26 000 051 9 الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة 
831 290 49 000 285 44 جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

021 843 26 000 645 18 هيئة الطريان املدين  
982 634 3 000 512 3 حمكمة الق�ساء الإداري 

929 262 13 000 841 14 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
074 663 1 000 465 1 املتحف الوطني

0   000 501 506 احتياطي خم�س�ض
078 010 5 000 399 6 جهاز ال�سرائب 

476 332 6 000 305 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم
531 303 18 000 970 41 املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان

345 212 2 000 743 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040
912 652 3 000 015 4 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 

218 425 138 000 467 114 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
034 180 47 000 061 41 وزارة العمل

485 043 16 -ح�سة الوحدات املدنية فـي نظام الأمان الوظيفي 

874 829 4415 000 648 4066 الإجمالــــي

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

1- قطاع اخلدمات العامة:
025 343 91 000 125 87 ديوان البالط ال�سلطاين

863 612 273 000 151 232 �سوؤون البالط ال�سلطاين

966 907 3 000 002 3 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء

445 612 1 000 400 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء

326 278 17 000 318 14 وزارة املالية 

001 542 57 000 805 57 وزارة اخلارجية

471 372  000 389  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية

943 267 2 000 149 2 الأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات

347 151 6 000 258 6 جمل�ض ال�سورى

971 124 17 000 972 15 وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (

580 449 6 000 125 6 جمل�ض الدولة

624 057 19 000 152 14 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

756 438 4 000 280 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

433 773 12 000 946 10 هيئة حماية امل�ستهلك

078 010 5 000 399 6 جهاز ال�سرائب

829 942 518 000 471 462 جملة قطاع اخلدمات العامة

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 لل�سنـة املاليـة 2021م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفـيـة (

جـدول رقـم )1/4(              )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

2- قطاع الأمن والنظام العام:
232 976 43 000 993 29 وزارة الداخلية

634 984 8 000 822 6 وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

196 826 3 000 602 3      حمافظة م�سقط

905 809 20 000 314 17 الدعاء العام 

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 
831 290 49 000 285 44 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

982 634 3 000 512 3 حمكمة الق�ساء الإداري

780 522 130 000 528 105 جملة قطاع الأمن والنظام العام

3- قطاع التعليم:

828 54  000 117  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبلوما�سي ( 

339 389 15 000 053 14 وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

699 132 1270 000 718 998 وزارة الرتبية والتعليم

383 405 210 000 116 186 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي

160 104 1 000 794  معهد الإدارة العامة

026 990 46 000 803 41 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار 

226 225 3 000 627 3 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ) كلية العلوم ال�سرعية ( 

091 470 6 000 492 6 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية
050 18  -تعوي�سات 

308 183 1 000 779  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
168 407 138 000 467 114 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

278 380 693 0001 966 366 1جملة قطاع التعليم

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

4- قطاع ال�سحة:
058 122 842 000 182 570 وزارة ال�سحة

532 303 18 000 970 41 املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان 

590 425 860 000 152 612 جملة قطاع ال�سحة

5- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية:
473 124 155 000 273 122 وزارة التنمية الجتماعية 

714 917 4 000 545 13 موؤ�س�سات اأخرى
429 219 279 000 208 232 ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني 

034 180 47 000 061 41 وزارة العمل 

485 043 16 -ح�سة الوحدات املدنية فـي نظام الأمان الوظيفي 

135 485 502 000 087 409 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

6- قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين:

667 095 4 000 805 4 - مكتب حفظ البيئة 

458 175  000 248  - مكتب جاللة ال�سلطان لل�سوؤون البيئية 

926 938 64 000 391 64 حمافظ م�سقط )بلدية م�سقط(

704 228 71 000 352 85 وزارة الداخلية )قطاع البلديات(

700 917 33 000 611 31 وزارة  الإ�سكان والتخطيط العمراين 
720 831 106 000 809 71 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(

609 997 13 000 640 11 هيئة البيئة 

476 332 6 000 305 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

260 518 301 000 161 276 جملة قطاع الإ�سكان

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

7- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية:
912 854 15 000 920 15 �سوؤون البالط ال�سلطاين  

539 398 56 000 020 41 وزارة الإعالم

619 106 2 000 780 1 وزارة الرتبية والتعليم ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

795 544 30 000 479 27 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

763 158 83 000 639 69 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

521 51  -جمل�ض الدولة ) اللجنة الوطنية لل�سباب (

074 663 1 000 465 1 املتحف الوطني

223 778 189 000 303 157 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

8- قطاع الطاقة والوقود:
499 920 6 000 728 6 وزارة الطاقة واملعادن

499 920 6 000 728 6 جملة قطاع الطاقة والوقود

9- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
705 031 2 000 767 2 ديوان البالط ال�سلطاين ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

885 262 57 000 127 49 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

000 281  000 281  �سندوق التنمية الزراعية والرثوة ال�سمكية 

590 575 59 000 175 52 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

10- قطاع النقل والت�سالت:
113 810 30 000 930 24 وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات 

000 500 1 -هيئة تنظيم الت�سالت

512 387  -وزارة القت�ساد

021 843 26 000 645 18 هيئة الطريان املدين 

646 540 59 000 575 43 جملة قطاع النقل والت�سالت

11- �سوؤون اقت�سادية اأخرى:
693 106 16 000 016 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار 

215 468 3 000 063 4 وزارة القت�ساد

120 343 19 000 272 17 وزارة الرتاث وال�سياحة 

764 250 26 000 051 9 الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة 

929 262 13 000 841 14 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

345 212 2 000 743 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

912 652 3 000 015 4 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 

066 443 8 0   وزارة املالية

044 740 92 000 001 68 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى

-    000 501 506 احتياطـــي خم�ســـ�س

874 829 4415 000 648 4066 الإجمالــــــــــي

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 1763 445 800

 اأ - م�سروفات خدمية و�سلعية:
رواتب واأجور:

072 572 1568 126 517 1405 رواتب اأ�سا�سية

853 486 30 242 146 22 اأج�ر امل�ؤقتني052 393 20 

250 054 2 0   تكاليف تعيني اخلريجني720 221 9 

676 42  015 14  العالوة الدورية589 257 11 

851 155 1601 383 677 1427 جملــة الـرواتب والأجــور161 318 1804 

 627 087 162
بــدلت:
968 676 535 310 035 470 بدل �سكن

557 615 69 248 540 62 بدل كهرباء439 604 79 

467 476 44 408 736 38 بدل مياه323 602 50 

212 760 39 623 788 34 بدل هاتف857 072 45 

268 413 106 838 954 93 بدل طبيعة عمل731 299 119 

470 099 9 114 988 8 بدل اغرتاب511 455 9 

523 666 174 696 264 153 بدل نقل173 720 200 

055 689 24 638 604 23 بدالت اأخرى826 414 35 

114 226 167 476 709 144 عالوة غالء معي�سة233 175 185 

634 623 1171 351 622 1030 جملــــة البـــدلت255 432 1352 

 12 111 747
م�ستحقات اأخرى:

211 959 12 746 858 4 تذاكر ال�سفر

082 393 2 153 366 2 م�سروفات ال�سفر878 394 2 

امل�سروفـات اجلاريـة لل�سنـة املاليـة 2021م 
) ح�ســـــب البنــــــود (

جـدول رقـم )2/4(              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

069 501 15 530 919 17 مكافاآت521 646 22 

433 516 11 557 576 1 تع�ي�ض نقدي عن االإجازة841 249 9 

264 526 1 077 797  اأج�ر اإ�سافـية556 103 1 
097 885 20 808 283 1 م�ستحقات نهاية اخلدمة مل�ظفـي احلك�مة غري العمانيني178 999 19 
788 030 14 277 606 13 اإيجارات م�ساكن امل�ظفـني365 383 13 

489 176 77 597 259 58 تكاليف العق�د اخلا�سة ل�سغل ال�ظائف امل�ؤقتة540 059 77 

016 100  016 100  تع�ي�ض ف�ائد بنك االإ�سكان العماين280 105  

901 376 72 344 019 5 منحة نهاية اخلدمة للم�ظفـني املعينني بغري طريق التعاقد507 880 85 

130 961 1 0   اأج�ر تدري�سية مقط�عة 0   

480 426 230 105 787 105 جملة امل�ستحقات الأخرى413 934 243 

0   0   رواتب واأج�ر وبدالت103 341 5 

ح�سة احلكومة فـي نظام معا�سات موظفـي 264 426 82 
146 749 279 081 424 232 احلكومة العمانيني 

111 955 3282 920 510 2796 اأ- جمموع امل�سروفات اخلدمية وال�سلعية 196 452 3488 

 158 627 204

ب - م�ستلزمات �سلعية وخدمية:
 1- م�ستلزمات �سلعية:
389 062 194 060 885 76 ل�ازم واإمدادات طبية

255 674 2 468 259 3 ل�ازم واإمدادات زراعية823 418 3 

311 111 1 777 182 1 م�اد كيماوية ومبيدات ح�سرية117 359 1 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

061 254 12 675 286 9 ل�ازم تعليمية680 888 14 

760 977 15 419 863 14 م�اد غذائية426 211 17 

429 561 3 811 957 2 ل�ازم مكتبية ومطب�عات523 138 3 

961 211 4 572 866 2 ل�ازم واإمدادات الطرق واملباين690 101 3 

876 929 10 094 709 5 ل�ازم واإمدادات االإذاعة والتلفزي�ن668 470 4 

322 139 6 372 976 4 ل�ازم واإمدادات احلا�سب االآيل349 259 5 

788 765 2 299 365 2 وق�د وزي�ت لالآالت واملعدات634 796 2 

170 152  782 172  غاز طبيعي553 153  

842 947 3 326 083 3 قطع غيار لالآالت واملعدات728 091 3 

115 102 8 100 035 6 وق�د وزي�ت لل�سيارات وو�سائل النقل735 236 8 

628 978 2 178 623 2 قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل825 045 3 

309 369 8 735 597 7 م�ستلزمات �سلعية اأخرى230 537 8 

216 238 277 668 864 143 جملة امل�ستلزمات ال�سلعية185 337 237 

 1 356 765
2 - م�ستلزمات خدمية:

458 684 1 315 216 1 �سيانة طرق

783 375 40 285 548 30 عق�د نظافة697 633 38 

780 659 26 088 526 22 �سيانة مبان256 156 27 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

785 919  930 153 1 �سيانة اأثاث ومعدات مكاتب929 159 1 

223 42  732 87  �سيانة اأثاث ومعدات م�ساكن513 52  

055 930 7 867 597 3 �سيانة �سيارات وو�سائل نقل497 862 7 

871 237 1 561 163 1 �سيانة اآالت374 193 1 

419 996  067 101 1 �سيانة اأجهزة احلا�سب االآيل826 024 1 

266 184 5 499 258 4 �سيانة اأخرى747 603 5 

213 980 16 644 990 13 اإيجارات عقارات682 909 18 

838 548 1 099 590 1 تاأمني على ال�سيارات051 705 1 

603 563 4 473 154 3 تاأمني على االأمالك واخلزائن احلك�مية774 109 3 

295 950 3 185 672 4 م�سروفات �سفر فـي مهام ر�سمية621 350 4 

236 323 1 516 461 1 ا�سرتاكات فـي ال�سحف واملجالت985 542 1 

887 474 1 243 153 2 دعاية واإعالن واإقامة معار�ض023 778 1 

048 647 3 457 496 6 تكاليف تدريب 840 543 4 

209 556 6 729 295 6 م�سروفات عالج فـي اخلارج107 784 9 

596 838 54 828 706 21 تكاليف خدمات اأخرى824 147 37 

958 73  093 162  تكاليف االحتفال بالعيد ال�طني210 69  

488 947 81 056 652 72 تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل327 498 66 

626 344  250 33  تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط891 49  

809 395 2 183 945 1 عق�د خدمات ا�ست�سارية826 091 3 

497 668 11 997 226 11 عق�د خدمات ت�سغيلية516 505 11 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

747 009 56 601 060 33 عق�د خدمات اأخرى183 852 73 
487 664 6 774 38  م�سروفات بنكية426 122  

000 16  322 303  خ�سارة تغري �سعر العملة000 16  
670 684 5 525 401 2 مردودات من اإيرادات �سن�ات �سابقة194 746 8 

253 306 43 520 215 48 م�سروفات غري مب�بة943 266 49 
383 074 15 618 332 11 تكاليف بعثات درا�سية250 555 12 

110 376  154 55  �سيانة اأثاث ومعدات تعليمية 390 381  
392 921 7 608 741 3 �سيانة اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات138 478 5 

871 8  180 694 4 تكاليف اإقامة املهرجانات996 635 1 

811 230  834 578  تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية946 277  

668 7  690 267  تذاكر ال�سفر للتدريب664 57  

099 197  529 375  م�سروفات االأن�سطة الطالبية 448 418  

834 512 24 0   عقد احلرا�سات االأمنية0   

268 354 436 452 259 318 جملة امل�ستلزمات اخلدمية859 938 400 

 10 724 472
3 - م�سروفات خدمات حكومية:

575 529 15 553 593 8 خدمات االت�ساالت ) الربيد والربق والهاتف (

395 444 74 814 441 27 تكاليف ا�ستهالك الكهرباء764 365 58 

050 761 34 777 291 15 تكاليف ا�ستهالك املياه577 905 29 

022 202 12 512 288 7 تكاليف ا�شتئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية801 891 8 

239 971 3 500 092 1 تكاليف خدمات االأقمار ال�سناعية والرتددات الرادي�ية784 003 1 

281 908 140 156 708 59 جملة م�سروفات اخلدمات احلكومية398 891 108 

367 7  578 10  4 - م�سروفات البحث والتطوير العلمي424 9  

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

201 465 18 099 327 4 5 - م�سروفات ت�سغيلية جارية345 138 7 

ب - جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية    211 315 754 
)5+4+ 3+2+1(        526 169 953 872 973 333

 116 031 454

ج - دعم وحتويالت جارية اأخرى:
1 - الدعم:

الهيئات واملوؤ�س�سات ) غري املالية (:
879 511 2 178 713 3 الهيئات العامة

543 588 3 590 915 4   ال�سركات وامل�ؤ�س�سات602 260 1 

422 100 6 768 628 8 جملة الدعـــــــــــــــم056 292 117 

 11 496 064

   
0

2 - حتويالت للهيئات واملوؤ�س�سات التي ل تهدف اإلى الك�سب:
        حت�يالت لالأندية واالحتادات الريا�سية

       ح�سة ال�حدات املدنية للم�ساهمة فـي نظام 
االأمان ال�ظيفي 

 9 797 485

   0

 12 168 958

 16 310 335

جملة التحويالت للهيئات064 496 11 
293 479 28 485 797 9  واملوؤ�س�سات التي ل تهدف اإلى الك�سب

 117 696 177

م�ساعدات ودعم وتعوي�سات للمواطنني:
3 - م�ساعدات للمواطنني:

157 724 124 613 693 97   منح وم�ساعدات اجتماعية

426 722 1 574 502 1   منح وم�ساعدات طارئة126 307  

238 922 58 034 839 44   خم�س�سات االإعا�سة للطلبة417 456 51 

008 017 10 738 321 10   م�ساعدات خمتلفة418 660 8 

829 385 195 959 356 154 جملة امل�ساعدات للمواطنني138 120 178 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  699 776
4 - دعم للمواطنني:

700 11  787 664    دعم احلرف

200 908  751 224    خم�س�سات تنمية ريفـية000 367  

900 919  538 889  جملة الدعم للمواطنني776 066 1 

  212 316
5 - تعوي�سات عن ال�سرر:

950 988  217 209  تع�ي�سات ال�سرر عن احل�ادث 
035 19  472 45  تع�ي�سات اأخرى 737 26  

985 007 1 689 254  جملة تعوي�سات عن ال�سرر053 239  

 11 493 753
6 - م�ساعدات ومعونات داخلية وخارجية:

736 961 9 716 333 6     م�ساعدات ومع�نات داخلية وخارجية

736 961 9 716 333 6 جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية753 493 11 

 11 180 039
7 - ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية:

770 878 9 934 786 10 منظمات جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

223 902 1 361 448 1 منظمات عربية069 460 1 

272 265 6 824 229 5 منظمات دولية783 484 5 

265 046 18 119 465 17 جملة ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية891 124 18 

 337 832 731
ج - جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى

)7+6+5+4+3+2+1( 197 726 274 259 901 430

0   000 501 506  د  - احتياطـــي خم�ســـ�ص-

0   853 739 39 هـ - خم�س�ص غري موزع400 20  

874 829 4415 000 648 4066 الإجمالـــــــي ) اأ + ب + ج + د + هـ (538 620 4580 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

946 315  000 307  ديوان البالط ال�شلطاين

000 858  000 858  �شوؤون البالط ال�شلطاين

000 32  000 6  االأمانة العامة ملجل�ض ال�زراء

458 33  000 36  وزارة املالية 

021 447  000 261  وزارة اخلارجية

334 516  000 112  وزارة الداخلية

716 55  000 23  وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

-000 1  وزارة الطاقة واملعادن

871 242  000 63  وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وم�ارد املياه

871 248  000 121  وزارة العدل وال�س�ؤون القان�نية

207 518 1 000 636  وزارة ال�سحة

694 804 1 000 730 1 وزارة الرتبية والتعليم

247 269  000 37  وزارة التنمية االجتماعية 

766 55  000 99  وزارة  النقل واالت�ساالت وتقنية املعل�مات 

-000 8  وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين

امل�سروفـات الـراأ�ص ماليـة للـوزارات املدنيـة 
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة لل�سنـة املاليـة 2021م

   جـدول رقـم )3/4(                                     )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

634 241  000 89  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

097 27  000 567  حمافظة م�سقط

494 13  000 10  االأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات 

-000 4  جمل�ض ال�س�رى

865 136 1 000 124 1 جامعة ال�سلطان قاب��ض وامل�ست�سفى اجلامعي

308 562 1 000 189  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (

003 15  000 3  وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

826 40  000 80  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

187 250  000 261  وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية

590 16  000 18  جمل�ض الدولة

854 9  000 10  االدعاء العام 

028 7  000 18  وزارة الرتاث وال�سياحة

912 2  000 152  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية

107 46  000 47  هيئة ال�ثائق واملحف�ظات ال�طنية 

128 7  000 9  هيئة البيئة 

334 47  000 14  هيئة حماية امل�ستهلك

452 20  000 75  وزارة االإعالم

206 26  000 3  الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي

421 67  -الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة 

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

221 177  000 66  جمل�ض ال�س�ؤون االإدارية للق�ساء ) املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض ( 

0   0   م�سروع جامعة عمان

324 132  000 30  هيئة الطريان املدين 

000 11  000 11  حمكمة الق�ساء االإداري

886 97  000 90  هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة 

213 723  000 884  جهاز ال�سرائب

828 456  -املركز املتكامل لعالج وبح�ث ال�سرطان

371 41  000 5  وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

533 377  000 215  جامعة التقنية والعل�م التطبيقية

947 79  000 80  وزارة العمل

900 033 12 000 352 8 الإجمالـــــي

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

1- قطاع اخلدمات العامة:
203 306  000 277  ديوان البالط ال�شلطاين

000 806  000 806  �شوؤون البالط ال�شلطاين

000 32  000 6  االأمانة العامة ملجل�ض ال�زراء

0   0   مكتب نائب رئي�ض ال�زراء ل�س�ؤون جمل�ض ال�زراء

0   0   وزارة العدل وال�س�ؤون القان�نية

458 33  000 36  وزارة املالية 

959 442  000 259  وزارة اخلارجية

494 13  000 10  االأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات

-000 4  جمل�ض ال�س�رى

308 562 1 000 189  وزارة املالية  ) خم�س�سات اأخرى (

590 16  000 18  جمل�ض الدولة

107 46  000 47  هيئة ال�ثائق واملحف�ظات ال�طنية

333 47  000 14  هيئة حماية امل�ستهلك

213 723  000 884  جهاز ال�سرائب 

665 029 4 000 550 2 جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

امل�سروفـات الـراأ�ص ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 لل�سنـة املاليـة 2021م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم )4/4(                                      )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

2- قطاع الأمن والنظام العام:
283 464  000 44  وزارة الداخلية

871 248  000 121  وزارة العدل وال�س�ؤون القان�نية
097 27  000 25        حمافظة م�سقط

854 9  000 10  االدعاء العام
جملــ�ض ال�ســ�ؤون االإداريــة للق�ســاء 

) املحاكــم واالأمانــة العامــة للمجلــ�ض (
  66 000  177 221

000 11  000 11   حمكمة الق�ساء االإداري 

326 938  000 277  جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

3- قطاع التعليم:
 
 

 

062 4  000 2  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبل�ما�سي (

وزارة ال�سحة 
) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

  39 000  9 073

694 804 1 000 730 1 وزارة الرتبية والتعليم

865 136 1 000 124 1 جامعة ال�سلطان قاب��ض وامل�ست�سفى اجلامعي

826 40  000 80  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
519 4  000 13  وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية ) كلية العل�م ال�سرعية ( 

912 2  000 152  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية
206 26  000 3  الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي 

533 377  000 215  جامعة التقنية والعل�م التطبيقية 

690 406 3 000 358 3 جملــة قطــاع التعليــم

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

4- قطاع ال�سحة:
134 509 1 000 597  وزارة ال�سحة

828 456  0   املركز املتكامل لعالج وبح�ث ال�سرطان 
962 965 1 000 597  جملــة قطــاع ال�سحــة

5- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية:
247 269  000 37  وزارة التنمية االجتماعية

946 79  000 80  وزارة العمل 

193 349  000 117  جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

6- قطاع الإ�سكان:
94   000 17  ديوان البالط ال�شلطاين )مكتب حفظ البيئة(

052 52  000 68  وزارة الداخلية
0   000 8  وزارة  االإ�سكان والتخطيط العمراين   

0   000 542  حمافظة م�سقط )بلدية م�سقط(
634 241  000 89  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

128 7  000 9  هيئة البيئة 

908 300  000 733  جملــة قطــاع الإ�سكــان

7- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية:
000 52  000 52  �شوؤون البالط ال�شلطاين

452 20  000 75  وزارة االإعالم

003 15  000 3  وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

668 245  000 248  وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية

123 333  000 378  جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان
ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

8- قطاع الطاقة والوقود:
وزارة الطاقة واملعادن 

 
 1 0000

0   000 1  جملة قطاع الطاقة والوقود

9- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
ديوان البالط ال�شلطاين 

650 9  000 13  ) م�سروع زراعة امللي�ن نخلة (

871 242  000 63  وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وم�ارد املياه 

521 252  000 76  جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

10- قطاع النقل والت�سالت:
766 55  000 99  وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعل�مات  

324 132  000 30  هيئة الطريان املدين 

090 188  000 129  جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

11- �سوؤون اقت�سادية اأخرى:
716 55 000 23 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

028 7  000 18  وزارة الرتاث وال�سياحة 

421 67  -الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة 

886 97  000 90  هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة 

371 41  000 5  وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

422 269  000 136  جملـة ال�سـوؤون القت�ساديـة الأخـرى

900 033 12 000 352 8 الإجمالـــــــــــي

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

الأ�سول الثابتة:
اأثاث ومعدات:

132 318 3 958 056 3 اأثاث ومعدات مكاتـب

981 756  775 773  اأثاث ومعدات م�ساكن
211 707 1 675 703 1 اأثاث ومعدات تعليمية

189 993  111 350  اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات

513 775 6 519 884 5 جملــة الأثــاث واملعــدات

و�سائل نقل:
145 606 2 521 287  �سيارات

101   57   و�سائل نقل اأخرى

246 606 2 578 287  جملــة و�سائــل النقــل

اآلت ومعدات:
877 341  647 370  اآالت

584 947 1 145 427 1 معدات

461 289 2 792 797 1 جملــة الآلت واملعــدات
اأ�سـول ثابتـة متنوعـة:

680 362  111 382  اأ�س�ل ثابتة اأخرى

680 362  111 382  جملـة الأ�سـول الثابتـة املتنوعـة

900 033 12 000 352 8 الإجمالــــــــــــي

امل�سروفات الراأ�ص مالية لل�سنة املالية 2021م 
)ح�سب البنود(

جـدول رقـم )5/4(                                                          )بالريال العماين(
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

722 924 2 412 403 141 ديوان البالط ال�شلطاين

645 595 91 047 871 288 �شوؤون البالط ال�شلطاين

000 800  415 685 5 االأمانة العامة ملجل�ض ال�زراء

236 139  272 450 1 مكتب نائب رئي�ض ال�زراء ل�س�ؤون جمل�ض ال�زراء

150 46  836 428  وزارة املالية 

177 925 5 453 905 67 وزارة اخلارجية

952 437 11 366 532 144 وزارة الداخلية

857 95  356 893 2 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 

725 161 25 861 525 12 وزارة الطاقة واملعادن 

827 135 29 904 114 293 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وم�ارد املياه 

202 105  721 941  وزارة العدل وال�س�ؤون القان�نية

696 321 114 950 874 366 وزارة ال�سحة

323 641 13 469 938 88 وزارة الرتبية والتعليم

613 668  532 011 29 وزارة التنمية االجتماعية 

038 358 151 175 718 1194 وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعل�مات   

امل�سروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة 
والهيئـات العامـة لل�سنــة املاليـة 2021م

جـدول رقـم )5(                                )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

208 282 94 316 977 374 وزارة  االإ�سكان والتخطيط العمراين  

908 314 9 164 294 78 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

254 272 19 131 357 202 حمافظة م�سقط

-155 319  االأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات

-000 160  جمل�ض ال�س�رى

630 469 3 770 868 45 جامعة ال�سلطان قاب��ض وامل�ست�سفى اجلامعي

551 619 7 274 136 47 امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية 

-587 829 7 هيئة تنظيم االت�ساالت 

367 406 3 565 009 111 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

700 56  420 444  معهد االإدارة العامة 

199 753 193 256 068 666 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 

377 521 1 938 082 32 وزارة االقت�ساد

904 754 1 685 805 24 وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية

-197 38  جمل�ض الدولة 

040 420  357 693 4 جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة

447 198  716 656 14 االدعاء العام 

210 609 6 759 999 70 وزارة الرتاث وال�سياحة 

963 260  968 908 20 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية

208 568  920 110 4 هيئة ال�ثائق واملحف�ظات ال�طنية

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

000 950  898 387 12 هيئة البيئة

155 234 241 573 956 626 الهيئة العامة للمياه

263 7  689 297  هيئة حماية امل�ستهلك

784 702 2 297 653 23 وزارة االإعالم 

844 17  922 24  الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي

175 759 29 509 772 624 الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة

-917 747 36 وزارة املالية - اعتماد اإجمايل غري م�زع

161 711  965 572 34 جمل�ض ال�س�ؤون االإدارية للق�ساء ) املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض (

-195 798 4 م�سروع جامعة عمان 

537 899 96 373 911 490 هيئة الطريان املدين 

218 44  426 381 3 هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة

879 622  169 547  املتحف ال�طني

720 529 3 289 193 35 م�ساريع برنامج تنفيذ

105 437 1 544 133 2 جهاز ال�سرائب

570 795  700 714 4 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

791 105  796 483 1 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040

591 484 1 549 807 17 املركز ال�طني لالإح�ساء واملعل�مات 

739 969  893 136 22 جامعة التقنية والعل�م التطبيقية
242 158 21 177 419 81 وزارة العمل 

903 294 1192 828 997 6369 الإجمالـــــــــــي 

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

1- قطاع اخلدمات العامة:
180 312 2 842 345 131 ديوان البالط ال�شلطاين

645 595 91 047 871 288 �شوؤون البالط ال�شلطاين

000 800  415 685 5 االأمانة العامة ملجل�ض ال�زراء

237 139  272 450 1 مكتب نائب رئي�ض ال�زراء ل�س�ؤون جمل�ض ال�زراء

150 46  836 428  وزارة املالية 

177 925 5 453 905 67 وزارة اخلارجية

-155 319  االأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات 

-000 160  جمل�ض ال�س�رى

-197 38  جمل�ض الدولة

040 420  357 693 4 جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة

208 568  920 110 4 هيئة ال�ثائق واملحف�ظات ال�طنية

263 7  689 297  هيئة حماية امل�ستهلك

-917 747 36 وزارة املالية  ) اعتماد غري م�زع (

105 437 1 544 133 2 جهاز ال�سرائب

005 251 103 644 187 544 جملة قطاع اخلدمات العامة

امل�سروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
لل�سنـة املاليـة 2021م )ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة(

جـدول رقـم )1/5(            )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

2- قطاع الأمن والنظام العام:
155 338 1 112 381 41 وزارة الداخلية

201 105  721 941  وزارة العدل وال�س�ؤون القان�نية
606 49  771 79        حمافظة م�سقط

447 198  716 656 14 االدعاء العام
جمل�ض ال�س�ؤون االإدارية للق�ساء 

161 711  965 572 34 ) املحاكم واالأمانة العامة للمجل�ض (

515 462  950 918 1 م�ساريع برنامج تنفيذ

085 865 2 235 551 93 جملة قطاع الأمن والنظام العام
3- قطاع التعليم:

323 641 13 469 938 88 وزارة الرتبية والتعليم
630 469 3 770 868 45 جامعة ال�سلطان قاب��ض وامل�ست�سفى اجلامعي

700 56  420 444  معهد االإدارة العامة
199 753 193 256 068 666 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

963 260  968 908 20 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية
844 17  922 24  الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي

-195 798 4 م�سروع جامعة عمان 

500 6  405 438  م�ساريع برنامج تنفيذ
739 969  893 136 22 جامعة التقنية والعل�م التطبيقية

898 175 212 298 627 849 جملة قطاع التعليم
4 - قطاع ال�سحة:

696 321 114 950 874 366 وزارة ال�سحة

696 321 114 950 874 366 جملة قطاع ال�سحة

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

5- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية:
613 668  532 011 29 وزارة التنمية االجتماعية

754 116 1 228 947 7 م�ساريع برنامج تنفيذ
242 158 21 177 419 81 وزارة العمل

609 943 22 937 377 118 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

6- قطاع الإ�سكان:
797 099 10 254 151 103 وزارة الداخلية 

208 282 94 316 977 374 وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين
909 314 9 164 294 78 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

647 222 19 360 277 202 حمافظة م�سقط
000 950  898 387 12 هيئة البيئة

155 234 241 573 956 626 الهيئة العامة للمياه
551 5  467 434  م�ساريع برنامج تنفيذ

570 795  700 714 4 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

837 904 375 732 193 1403 جملة قطاع الإ�سكان

7- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية:
367 406 3 565 009 111 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب 

904 754 1 685 805 24 وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية
784 702 2 297 653 23 وزارة االإعالم

879 622  169 547  املتحف ال�طني

934 486 8 716 015 160 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

8- قطاع الطاقة والوقود:
725 161 25 861 525 12 وزارة الطاقة واملعادن

725 161 25 861 525 12 جملة قطاع الطاقة والوقود

9- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
ديوان البالط ال�شلطاين 

541 612  570 057 10 ) م�سروع زراعة امللي�ن نخلة (

827 135 29 904 114 293 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وم�ارد املياه
653 32  043 683 3 م�ساريع برنامج تنفيذ

021 781 29 517 855 306 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

10- قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء:
551 619 7 274 136 47  امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية

551 619 7 274 136 47 جملة قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء

11- قطاع النقل والت�سالت:
038 358 151 175 718 1194 وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعل�مات 

-587 829 7 هيئة تنظيم االت�ساالت
935 7  405 12  وزارة االقت�ساد

208 81  651 280 7 م�ساريع برنامج تنفيذ
537 899 96 373 911 490 هيئة الطريان املدين

718 346 248 191 752 1700 جملة قطاع النقل والت�سالت

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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- 48 -

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

12- �سوؤون اقت�سادية اأخرى:

857 95  356 893 2   وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 

442 513 1 533 070 32 وزارة االقت�ساد 

210 609 6 759 999 70   وزارة الرتاث وال�سياحة 

175 759 29 509 772 624 الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة

218 44  426 381 3 هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة 

540 824 1 796 483 1 وحدة متابعة وتنفيذ روؤية عمان 2040

791 105  545 490 13 م�ساريع برنامج تنفيذ

591 484 1 549 807 17 املركز ال�طني لالإح�ساء واملعل�مات

824 436 41 473 899 766 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى

903 294 1192 828 997 6369 الإجمالـــــــــــي 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

- 49 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
1- قطاع الإنتاج ال�سلعي:

909 542 24 0   النفط اخلام  

910 406  891 664 7 املعادن واملحاجر 500 520  
398 519 5 970 912 30 الرثوة الزراعية واحلي�انية985 129 9 
095 915 4 725 385 154 الرثوة ال�سمكية565 042 9 

318 495 8 246 691 53  ال�سناعة التح�يلية 025 371 15 

630 879 43 832 654 246  جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي  075 064 34 

 100 354 729
2- قطاع الإنتاج اخلدمي:

877 867 91 004 684 373 االإ�سكان 

178 244  013 754 5 التجارة 598 945  

106 29  076 628 5 الكهرباء  0   

757 568 249 656 064 707 املياه 450 054 144 

378 566  574 180 11 االت�ساالت            167 148  

204 926 3 0   تقنية املعل�مات             

510 286 2 734 268 62 ال�سياحة  853 267 10 

010 489 348 057 580 1165 جملة قطاع الإنتاج اخلدمي 797 770 255 

امل�سروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة 
لل�سنــة املاليـة 2021م )ح�ســـب القطاعـــات (

جـدول رقـم )2/5(                                    )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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- 50 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2021م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 189 948 684
3- قطاع الهياكل الجتماعية:

919 929 207 634 050 810  التعليم 

460 184 22 199 852 83 التدريب املهني والتقني942 363 43 

877 232 143 730 148 475  ال�سحة 641 064 42 

423 328 26 021 588 273 االإعالم والثقافة وال�س�ؤون الدينية080 607 14 

204 576 1 436 736 40 العمل االجتماعي621 207 2 

724 594 3 390 429 26 الريا�سة وال�سباب599 248 7 

607 846 404 410 805 1709 جملة قطاع الهياكل الجتماعية 567 440 299 

 296 844 555
4- قطاع الهياكل الأ�سا�سية:

995 986 164 435 162 1541  الطرق  

769 894 96 175 393 490  املطارات 467 690 33 

212 982 6 252 338 444  امل�انئ 597 217 60 

644 391 12 403 626 58 الري وم�ارد املياه وال�سدود274 129 13 

761 104 28 701 113 176  تخطيط املدن وخدمات البلديات  429 097 16 

898 875 84 822 075 518  االإدارة احلك�مية  919 948 61 

376 843  741 247 19  البيئة ومكافحة التل�ث 966 609  

655 079 395 529 957 3247 جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية 207 538 482 

902 294 1192 828 997 6369 الإجمايل )1 + 2 + 3 + 4 (646 813 1071 

تابـع جـدول رقـم )2/5(                                               )بالريال العماين(

امليزانية 
املعتمدة للخطة
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وزارة العــدل وال�شـوؤون القانونيــة 
 قـرار وزاري

رقــم ٥2/ 2022 
باإ�شــدار الئحــة تنظيـــم اأعمـــال اخلبــرة 

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،
واإلى قانون الإفال�س ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/53،

واإلى املر�ســـــــوم ال�سلطانـــي رقــــــم 2020/88 بدمــــج وزارة العـــدل ووزارة ال�ســـوؤون القانونيــــــة 
واعتماد  اخت�سا�ساتها  القانونية وحتديد  وال�سوؤون  العدل  وزارة  ت�سمى  واحدة  وزارة  فـي 

هيكلها التنظيمي،
واإلى لئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/76،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل بالئحة تنظيم اأعمال اخلربة، املرفقة.
املــادة الثانيــــة

علـــى املخاطبـــني باأحكـــام الالئحــة املرفقــــة توفـيـــق اأو�ساعهــــم خـــــالل مدة اأق�ساها )60( 
�ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

املــادة الثالثــــة

تلغــــــى لئحـــــة اأعمــال اخلبــرة اأمـــام املحاكـــم ال�ســـادرة بالقــــرار الـــــــوزاري رقــــــم 2021/76، 
كمــا يلغـى كــل مــا يخالــف الالئحـة املرفقـة، اأو يتعـار�س مع اأحكامهـا.

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�شـدر فـي: 2٩ مـن ذي القعــدة 1443هـ
املـوافــــق: 2٩ مـن يونيــــــــــــــو 2022م 

د. عبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
وزيــــــــــــر العـــــــــدل وال�ســــــــوؤون القانونيــــــــــــــــــة
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الئحــة تنظيــم اأعمــال اخلبــرة 

الف�شــل االأول 

تعريفـات واأحكــــام عامــــة

املــادة ) 1 ( 
فــي تطبيــق اأحكـــام هـــذه الالئحــة، يكون للكلـــمات والعبـــارات الآتـــية املعنـــى املبـــني قريــــن 

كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 - الـــــوزارة: 
وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.

2 - الوزيــــــر: 
وزير العدل وال�سوؤون القانونية.

3 - الدائـــرة: 
دائرة �سوؤون اخلرباء فـي الوزارة.

4 - الدائـرة املخت�شـة:
دائرة ال�سوؤون الق�سائية فـي الوزارة. 

٥ - اجلهــــــة املعنيـــــة: 
التق�سيم املخت�س فـي وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

٦ - اللجنـــــة: 
جلنة �سوؤون اخلرباء فـي الوزارة، واملن�سو�س عليها فـي املادة )4( من هذه الالئحة.

٧ - ال�شجـــــل: 
�سجل قيد اخلرباء املن�سو�س عليه فـي املادة )7( من هذه الالئحة.

٨ - اجلـــدول: 
جدول خرباء الإفال�س املن�سو�س عليه فـي املادة )8( من هذه الالئحة.

٩ - اأعمـــــال اخلبــــرة: 
عمل فني اأو علمي ميار�سه اأ�سخا�س بناء على تكليف املحاكم واجلهات ذات الخت�سا�س 
بح�سب  علمي،  اأو  فني  تقرير  لتقدمي  املعنية  واجلهة  التحقيق  وجهات  الق�سائي، 

الأحوال.
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10 - اخلبيــــــــر: 

كل �سخـــ�س طبيعـي اأو اعتباري من ذوي الخت�سـا�س اأو اخلربة فـي جمال معني 

اأو اأكرث، يعهد اإليه بعمل من اأعمال اخلربة، ويكون مقيدا فـي ال�سجل.

11 - بيـوت اخلبــرة: 

مقيدة  وتكون  اخلا�سة،  العتبارية  والأ�سخا�س  للدولة،  الإداري  اجلهاز  وحدات 

فـي ال�سجل.

12 - خبري االإفال�س: 

الهيكلة،  اإعادة  جمال  فـي  الخت�سا�س  ذوي  من  اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�س  كل 

املثمنون، وغريهم عند  التفلي�سة، واخلرباء  والإفال�س، ومديرو  الأ�سول  واإدارة 

القت�ساء، ويكون مقيدا فـي اجلدول. 

13 - االأتعــــــاب: 

املقابل الذي يتم حتديده للخبري اأو خبري الإفال�س.

14 - امل�شروفات: 

كل ما اأنفقه اخلبري اأو خبري الإفال�س من اأجل اأداء املهمة املوكلة اإليه.

املــادة ) 2 (

ي�سدر الوزير مدونة قواعد �سلوك اخلرباء وخرباء الإفال�س، وتت�سمن املبادئ وال�سوابط 

للقيم الأخالقية وال�سفات ال�سخ�سية والإجراءات ال�سلوكية الواجب التحلي مبقت�سياتها 

عند ممار�سة اأعمال اخلربة، وفـي اأثناء اأداء اخلبري لواجباته.

املــادة ) 3 (

اإذا متت ال�ستعانة ببيوت اخلربة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة فتوؤول اأتعاب اخلربة 

املقدمة اإلى اخلزانة العامة للدولة، على اأن يخ�س�س جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبري 

اأو اخلرباء الذين قاموا باملهمة، وذلك بقرار من الوزير بناء على تو�سية اللجنة، وبعد 

التن�سيق مع وزارة املالية.
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الف�صــل الثانــي

جلنـة �صــ�ؤون اأعمــال اخلبــرة

املــادة ) 4 (
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ل�شوؤون اأعمال اخلربة على النحو الآتي:

وكيل الوزارة                                                   رئي�شــــــــا-  
املدير العام لل�شوؤون العدلية                                                               نائبا للرئيــ�س-  
الأمني العام امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم والدعاء العام والكاتب بالعدل       ع�شوا-  
اأحد �شاغلي الوظائف الفنية فـي الوزارة                                           ع�شوا-  

ل تقل وظيفته عن م�شت�شار م�شاعد اأول يختاره الوزير 
مدير الدائرة                                                                                        ع�شـوا ومقررا -  

ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه، اأو وجود مانع يحول دون ممار�شته اخت�شا�شاته.

املــادة ) 5 (
تخت�س اللجنة بالنظر فـي امل�شائل املتعلقة باخلرباء وخرباء الإفال�س، ولها ب�شفة خا�شة 

الآتي:
الق�شائي  -   الخت�شا�س  ذات  واجلهات  التحقيق  وجهات  املحاكم  حاجة   حتديد 

واجلهة املعنية من جمالت اخلربة واأعداد اخلرباء وخرباء الإفال�س، بالتن�شيق 
مع تلك اجلهات.

البت فـي الطلبات املقدمة للقيد فـي ال�شجل واجلدول. -  
�شطب اخلبري الذي يفقد �شرطا من �شروط القيد فـي ال�شجل اأو اجلدول. -  
رفــــع ا�شـــم اخلبيـــر من ال�شجــــل اأو خبري الإفال�س من اجلدول املقيـــد فـيـه بنـــاء  -  

على طلبه، اأو اإعادة قيده.
الإفال�س،  -   وخرباء  اخلرباء  �شد  تقدم  �شكاوى  من  اإليها  يحال  ما  ودرا�شة  بحث 

واتخاذ الإجراءات فـي �شاأنها.
اقرتاح �شبل تطوير العمل املتعلق باأعمال اخلربة. -  
 بحث ودرا�شة املقرتحات التي تقدم من اخلرباء وخرباء الإفال�س وما يعرت�شهم  -  

من �شعوبات عند اأدائهم ملهامهم.
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املــادة ) ٦ (

ت�سدر اللجنة قراراتها خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ عر�س الطلبات عليها، وذلك 
باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو من يحل حمله، 

وفـي حال ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
ويجوز لكل ذي م�سلحة التظلم من القرارات ال�سادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه الالئحة 
اأمام الوزير خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.

الف�شـــل الثالـــــث

قيـد اخلبـراء

املــادة ) ٧ ( 

ين�ساأ فـي الدائرة �سجل لقيد اخلرباء مت�سمنا اأ�سماءهم وجمال خربتهم ومكان ممار�ستهم 
للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويق�سم على النحو الآتي:

�سجل بيوت اخلربة.  - 1

�سجل خرباء اجلدول. - 2

�سجل لغري امل�ستغلني، تقيد فـيه اأ�سماء اخلرباء الذين يرغبون فـي التوقف موؤقتا  - 3
عن اأعمال اخلربة.

املــادة ) ٨ (

ين�ساأ فـي الدائرة جدول خلرباء الإفال�س، يقيد فـيه خرباء الإفال�س، فـي جمالت اخلربة 
الآتية: 

اإعادة الهيكلة واإدارة الأ�سول والإفال�س. - 1

 مديري التفلي�سة.  - 2

اخلرباء املثمنني. - 3

جدول لغري امل�ستغلني، تقيد فـيه اأ�سماء خرباء الإفال�س الذين يرغبون فـي التوقف  - 4

موؤقتا عن اأعمال اخلربة. 
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املــادة ) ٩ (
ل يجوز ممار�سة اأعمال اخلربة اإل بعد القيد فـي ال�سجل، اأو فـي اجلدول، وي�سرتط فـيمن 

يطلب قيده فـي ال�سجل اأو اجلدول الآتي: 
اأن يكون عماين اجلن�سية. - 1
اأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. - 2
اأن يكون من غري موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س  - 3

العتبارية العامة، ومن غري املحامني.
األ تقل �سنه عن )30( ثالثني عاما. - 4
اأن يكــون حممـــود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، واأل يكون قد �ســدر �سده حكــم نهائــي  - 5

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
اأن يكون حا�سال على �سهادة من اإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها  - 6

فـي جمال تخ�س�سه، ومعادلة من اجلهات املخت�سة بالن�سبة لل�سهادة ال�سادرة من 
خارج �سلطنة عمان، واأن تكون باللغة العربية، اأو مرتجمة اإذا كانت بلغة اأخرى، 

اأو اأن يكون حا�سال على �سهادة حما�سب قانوين ومرخ�سا له من اجلهة املعنية.
 األ تقل مدة اخلربة عن )5( خم�سة اأعوام بعد احل�سول على ال�سهادة املطلوبة  - 7

بالن�سبة للقيد فـي ال�سجل، واأل تقل عن )5( خم�سة اأعوام اإذا كان �سخ�سا اعتباريا، 
و)10( ع�سرة اأعوام اإذا كان �سخ�سا طبيعيا بالن�سبة للقيد فـي اجلدول.

اأن يكون م�سجال فـي ال�سجل التجاري ملمار�سة الأعمال ذات ال�سلة مبجال اخلربة  - 8
حمل الطلب، اأو اإح�سار �سهادة عدم ممانعة من املمثل القانوين للموؤ�س�سة امل�سجلة 
للجنة  ويجوز  فـيها،  العاملني  اأحد  القيد  طالب  كان  اإذا  التجاري  ال�سجل  فـي 
ال�ستثناء من هذا ال�سرط اإذا كانت اأعمال اخلربة ل تتطلب ملمار�ستها الت�سجيل 

فـي ال�سجل التجاري.
املــادة ) 10 (

يجوز للجنة ال�ستثناء من ال�سرط املن�سو�س عليه فـي البند )1( من املادة )9( من هذه 
الالئحة فـي حالة عدم وجود عماين فـي جمال اخلربة.

كــــما يجوز للجنــــة ال�ستثنــاء من ال�سرط املن�سو�س عليه فـي البنــــد )6( مـــن املــــادة )9( 
من هذه الالئحة، بالن�سبة ملجالت اخلربة التي ل تتطلب هذا ال�سرط.
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املــادة ) 11 (
للجنة حتديد جمالت اأعمال اخلربة، ويجوز لها - بالإ�سافة اإلى ال�سروط العامة املن�ســو�س 
عليهــا فـي املــادة )9( من هذه الالئحة - حتديد ال�سروط الالزم توافرها فـي كل جمال، 

وي�سدر بذلك قرار من الوزير.

املــادة ) 12 (
يكون قيد بيوت اخلربة فـي ال�سجل وفقا لل�سروط والإجراءات الآتية: 

اأن يتم تقدمي طلب القيد عن وحدات اجلهاز الإداري للدولة من رئي�س الوحدة،  - 1
ومن املمثل القانوين لالأ�سخا�س العتبارية اخلا�سة.

اأن يكون جمال اأعمال اخلربة فـي اجلهة التي تطلب القيد على عالقة باخت�سا�سها  - 2
اأو ن�ساطهــــا وفقــــا لنظـــــام اإن�سائهـــــا اأو تاأ�سي�سها، واأن تكـــون مرخ�ســـا لهــا العمـــل 

فـي �سلطنة عمان بالن�سبة لالأ�سخا�س العتبارية اخلا�سة.

اأن تقدم اجلهة طالبة القيد للجنة اأ�سماء )3( ثالثة من املوظفـني اأو العاملني  - 3
فـيهم  تتوفر  ممن  فـيها  القيد  املراد  اخلربة  اأعمال  جمال  فـي  الأقل  على  فـيها 
كخرباء،  لقيدهم  الالئحة  هذه  من   )9( املادة  فـي  عليها  املن�سو�س  ال�سروط 

وللجنة ا�ستثناء وحدات اجلهاز الإداري للدولة من �سرط العدد. 

املــادة ) 13 ( 
يجب على طالب القيد فـي ال�سجل اأو اجلدول تقدمي طلبه اإلى الدائرة، وعلى الدائرة فح�س 
الطلبات  عر�س  ثم  ومن  املطلوبة،  امل�ستندات  واإرفاق  ال�سروط  توفر  من  والتحقق  الطلب 
يوما  ع�سر  اأربعة   )14( عن  تقل  ل  مدة  الطلب  مقدم  مينح  اأن  على  اللجنة،  على  املكتملة 
ل�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة، ويعترب م�سي هذه املدة دون ال�ستيفاء رف�سا للطلب، وعلى 

الدائرة اإخطار مقدم الطلب فـي حالة عدم ا�ستيفائه �سروط القيد.

املــادة ) 14 (
يجوز للخبري وخبري الإفال�س اأن يحدد فـي طلب قيده فـي ال�سجل اأو اجلدول النطاق املكاين 
لقيامه باأعمال اخلربة، وللجنة قبول الطلب اأو رف�سه، على اأن يكون قرارها بالرف�س م�سببا.
الإح�ساءات  �سوء  فـي  اخلربة  اأعمال  ملمار�سة  املكاين  النطاق  حتديد  للجنة  يجوز  كما 

املتوفرة لديها والعتبارات العملية التي تقدرها.
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املــادة ) 1٥ (

ي�سدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم قيد اخلرباء وخرباء الإفال�س وجتديد واإعادة القيد، 
والإجراءات اخلا�سة بذلك، وبعد التن�سيق مع وزارة املالية.

 املــادة ) 1٦ (

اأمام  الآتية  اليمني  اجلدول  اأو  ال�سجل  فـي  القيد  قبل  الإفال�س  وخرباء  اخلرباء  يوؤدي 
اإحدى الدوائر املدنية فـي حماكم ال�ستئناف: )اأق�سم باللـه العظيم اأن اأوؤدي مهام اخلربة 
اأبدي راأيي بكل جترد  اأكلف بها باأمانة واإخال�س ونزاهة، واأن اأحرتم القوانني، واأن  التي 

وا�ستقالل واأن اأحافظ على اأ�سرار املهنة(.

املــادة ) 1٧ (

تخطر الدائرة املحاكم وجهات التحقيق واجلهات ذات الخت�سا�س الق�سائي واجلهة املعنيــــة 
اأو اجلدول، وعلى  ال�سجــــل  فـــي  يــتم قيدهــم  الذين  الإفـــال�س  ببيانــــات اخلرباء وخبـــراء 
املحاكــم وجـهات التحقيق واجلهات ذات الخت�سا�س الق�سائي واجلهة املعنيـــة التاأكد من 
�سالحية قيد اخلبري وخبري الإفــال�س فـي ال�سجـــل اأو اجلدول قبل اإ�سنــــاد اأي مهمـــة اإليه.

الف�شـــل الرابـــع

حقـوق اخلبـراء وخبـراء االإفـال�س

املــادة ) 1٨ (

يعامــــل اخلبيــــر وخبيــــر الإفـــــال�س بالحرتام الواجــــب ملهنتـــه كم�ساعــد للعدالــــة، ويجـــب 
على اأطـراف الدعـــوى اأو ممثليهـــم واجلهـــات التي يزاول اخلبري وخبري الإفال�س مهمتــه 

اأمامها، تقدمي الت�سهيالت الالزمة اإليه للقيام بواجبه.

املــادة ) 1٩ (

ي�ستحق اخلبري وخبري الإفال�س الأتعاب وامل�سروفات الالزمة للقيام باملهمة املكلف بها، 
ويجوز له فـي اأثناء قيامه باملهمة اأن يطلب من املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات 
املعنية - بح�سب الأحوال - تقا�سي جزء من امل�سروفات  الخت�سا�س الق�سائي واجلهة 

الالزمة للقيام مبهمته.
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كما ي�ستحق اخلبري وخبري الإفال�س اأتعابه وامل�سروفات اإذا اأنهت املحكمة وجهات التحقيق 
واجلهات ذات الخت�سا�س الق�سائي واجلهة املعنية - بح�سب الأحوال - ندبه بعد قيامه 

باملهمة ل�سبب ل دخل له فـيه.

املــادة ) 20 (

مع مراعاة حكم املادة )19( من هذه الالئحة، حتدد اأتعاب خبري الإفال�س وفقا للمعايري 
الآتية: 

الأموال املنقولة والعقارات للتاجر املدين. - 1

عدد الدائنني واملدينني واإجمايل الديون.  - 2

ثبوت الديون اأو املنازعة فـيها. - 3

طبيعة املهام املكلف بها اخلبري. - 4

عدد اخلرباء. - 5

الخت�سا�س  - 6 ذات  واجلهات  التحقيق  وجهات  املحكمة  تقدرها  اأخرى  معايري  اأي 
الق�سائي واجلهة املعنية، بح�سب الأحوال.

املــادة ) 21 (

ل يكون اخلبري اأو خبري الإفال�س م�سوؤول عما يورده فـي تقاريره من عبارات ي�ستلزمها 
بيان الراأي الفني للمحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات الخت�سا�س الق�سائي واجلهة 

املعنية - بح�سب الأحوال - فـي حدود القانون والآداب العامة.

املــادة ) 22 (

الخت�سا�س  ذات  واجلهات  التحقيق  وجهات  املحكمة  اإخطار  الإفال�س  خبري  اأو  للخبري 
املعنية - بح�سب الأحوال - عن كل ما يطراأ ويحول بينه وبني قيامه  الق�سائي واجلهة 

مبهمته من قبل الأطراف، اأو من اأي جهة اأخرى.
الدعوى،  تنظر  التي  املحكمة  من  اأمر  مبوجب  الإفال�س،  خبري  اأو  للخبري  يجوز  كما 
ال�ستعانة بالقوة اجلربية ملعاينة املن�ساآت والأماكن والأ�سياء التي يلزم معاينتها اأو دخولها 

لتنفـيذ املهمة املنتدب ملبا�سرتها عند امتناع ذوي ال�ساأن عن اأداء مهمته.
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الف�شــل اخلامـــ�س 

واجبـات اخلبـراء وخبـراء االإفـال�س 

املــادة ) 23 (

يجب على اخلبري اأو خبري الإفال�س اأن يلتزم فـي �سلوكه املهني وال�سخ�سي مبدونة قواعد 
التي  الواجبات  بجميع  يقوم  واأن  والنزاهة  وال�ستقامة  ال�سرف  ومبادئ  اخلرباء،  �سلوك 
ذات  واجلهات  التحقيق  وجهات  للمحكمة  نف�سه  عن  ويف�سح  القوانني،  عليه  تفر�سها 
الخت�سا�س الق�سائي واجلهة املعنية - بح�سب الأحوال - م�سبقا اإذا �سبق وتعامل مع اأحد 

الأطراف اأو كانت لديه اأي عالقة معهم.

املــادة ) 24 (

يجب على اخلبري اأو خبري الإفال�س اإخطار الدائرة عن اأي تعديل يطراأ على بيانات القيد 
فـي ال�سجل اأو اجلدول، اأو فـي حال فقده اأيا من �سروط القيد.

املــادة ) 2٥ (

يجب على اخلبري اأو خبري الإفال�س اأن يعقد اجتماعاته اخلا�سة باملهمة املكلف بها فـي املكان 
املخ�س�س بالن�سبة لأعمال اخلربة التي تنظمها قوانني خا�سة، وفـي مكان لئق بالن�سبة 
لأعمال اخلربة الأخرى، وفـي جميع الأحوال ل يجوز عقد الجتماع فـي مقار اأحد الأطراف 
الخت�سا�س  ذات  واجلهات  التحقيق  وجهات  املخت�سة  املحكمة  من  باإذن  اإل  ممثليهم  اأو 

الق�سائي واجلهة املعنية - بح�سب الأحوال -، وي�ستثنى من ذلك خبري الإفال�س.

املــادة ) 2٦ (

يجب على اخلبري اأو خبري الإفال�س اأن يويل املحاكم واجلهات ذات الخت�سا�س الق�سائي 
وجهـــات التحقيــــق واجلهـــة املعنيــــة - بح�ســب الأحـــوال - الحتــــرام والتوقيــــر الواجبـــني، 
اأو  العدالة  ب�سري  الإخالل  اأو  الدعاوى  فـي  الف�سل  تاأخري  �ساأنه  من  ما  كل  يتجنب  واأن 
الخت�سا�س  ذات  واجلهات  املحكمة  من  بها  املكلف  الأعمال  من  النتهاء  فـي  التاأخري 

الق�سائي وجهات التحقيق واجلهة املعنية. 

كما يجب عليه ح�سور اجلل�سات متى طلبت منه املحكمة ذلك.
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املــادة ) 2٧ (

اأو بيانات يكون قد علم بها  باأي معلومات  اأو خبري الإفال�س الإدلء  يحظر على اخلبري 

بحكم مهنته، ما مل يكن قد ق�سد من ذلك منع ارتكاب جرمية.

املــادة ) 2٨ (

يلتزم اخلبري اأو خبري الإفال�س باأن يقوم باملهمة التي كلف بها بكفاءة واأن يبذل فـي ذلك 

غاية جهده وعنايته.

ويحظر عليه اأن يعهد باملهام امل�سندة اإليه اأو اأن يفو�س بها خبريا اأو خبري الإفال�س اأو �سخ�سا 

اآخر دون اإذن خا�س من اجلهة التي كلفته، كما يحظر عليه اأن يعهد باإعداد التقرير الفني 

للمهمة املكلف بها اإلى اأي خبري اأو خبري اإفال�س اأو �سخ�س اآخر، اأو اأن ي�ساركه الجتماعات.

املــادة ) 2٩ (

بهــا،  املكلــف  املهمة  يلتــزم فـي تقريــره بحدود  اأن  الإفال�س  اأو خبري  يجــــب علــــى اخلبري 

ويحظر عليه الإف�ساح عن راأيه الفني قبل اإيداع تقريره.

املــادة ) 30 (

 يجب اأن ي�ستمل التقرير الذي يعده اخلبري اأو خبري الإفال�س على الآتي:

كافة البيانات واملعلومات التي ي�ستلزمها الراأي الفني فـي حدود املهمة. - 1

ا�ستخدام امل�سطلحات الفنية وتو�سيحها بكلمات مفهومة. - 2

املفو�س  - 3 توقيع  اإلى  فبالإ�سافة  اخلربة  لبيوت  وبالن�سبة  وتوقيعه،  اخلبري  ا�سم 

بالتوقيــع عــــن اجلهة التي اأ�سدرت التقرير فـيكون موقعا من كل خبيــر �ســـارك 

فـي اإعداده.

املــادة ) 31 (

يجـــب علـــى اخلبري اأو خبري الإفال�س ح�سور الربامـــج التدريبيـــة التــي تقرهـــا اللجنــــة، 

ويجوز له - بناء على �سبب تقبله اللجنة - العتذار عن عدم ح�سور تلك الربامج.
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الف�شــل ال�شـــاد�س

م�شاءلـة اخلبــراء وخبــراء االإفــال�س

املــادة ) 32 (
ال�سكوى  تعلقت  اإذا  الإفال�س،  خبري  اأو  اخلبري  �سد  املقدمة  ال�سكوى  اللجنة  اإلى  حتال 

مبخالفة اأحكام هذه الالئحة، اأو ملدونة قواعد ال�سلوك، اأو باأمور م�سلكية.
وقوع  تاريخ  من  يوما  ت�سعني   )90( م�سي  بعد  ال�سكوى  تقبل  ل  الأحوال،  جميع  وفـي 

املخالفة.

املــادة ) 33 (
تتولى الدائرة املخت�سة ت�سلم ال�سكوى املقدمة �سد اخلبري اأو خبري الإفال�س لفح�سها، 
وعلـــى الدائــرة املخت�سة عر�س نتائج هذا الفح�س على اللجنة للبت فـيها �سواء باحلفـــظ 

اأو باتخاذ اإجراءات امل�ساءلة اأو التحقيق.
ويجوز لرئي�س اللجنة اأن يندب اأحد اأع�سائها لإجراء التحقيق مع اخلبري، وتعر�س نتائج 
هذا التحقيق على اللجنة، ول يجوز لع�سو اللجنة الذي قام بالتحقيق اأن ي�سرتك فـي نظر 

م�ساءلة اخلبري اأو خبري الإفال�س اأمام اللجنة.

املــادة ) 34 (
يجوز للجنة من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب الدائرة املخت�سة اأو اخلبري اأو خبري الإفال�س 

املحال للم�ساءلة، اأن تكلف باحل�سور ال�سهود الذين ترى فائدة من �سماع �سهادتهم.

املــادة ) 3٥ (
يجـــوز للجنــــة قبل البت فـي ال�سكوى وقف اخلبيــر اأو خبيـــر الإفــــال�س املحــــال للم�ساءلــة 

عن مزاولة اأعمال اخلربة ملدة ل تزيد على )60( �ستني يوما.

املــادة ) 3٦ (
باأغلبية  قرارها  وت�سدر  �سرية،  الإفال�س  خبري  اأو  اخلبري  مل�ساءلة  اللجنة  جل�سات  تكون 
املحال  الإفال�س  خبري  اأو  اخلبري  دفاع  �سماع  بعد  احلا�سرين  اللجنة  اأع�ساء  اأ�سوات 
للم�ساءلة اأو من يوكله، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، 
اللجنة  اأع�ساء  اآراء  اإجماع  اأو اجلدول  ال�سجل  ال�سم من  �سطب  لتوقيع جزاء  وي�سرتط 

احلا�سرين، ويجب اأن يكون قرار اللجنة م�سببا، ويعترب قرارها نهائيا.
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املــادة ) 3٧ (

كل خبري اأو خبري الإفال�س يخالف اأحكام هذه الالئحة، اأو قواعد مدونة ال�سلوك، واآداب 

املهنة وتقاليدها، اأو يخل بواجبات مهنته، يوقع عليه اأحد اجلزاءات الآتية: 

الإنذار.  - 1

اللوم. - 2

املنع من مزاولة اأعمال اخلربة ملدة ل تتجاوز عاما واحدا. - 3

ال�سطب من ال�سجل اأو اجلدول.  - 4

املــادة ) 3٨ (

يحظر من مزاولة اأعمال اخلربة، كل من وقع عليه جزاء املنع من مزاولة اأعمال اخلربة 

لأكرث من مرتني خالل )5( خم�سة اأعوام.

كمــــا يحظر من مزاولـــة اأعمــــال اخلربة، كل من وقع عليــــه جــزاء ال�سطـــب مــــن ال�سجـــــل 

اأو اجلدول، ويجوز له اأن يتقدم بطلب ترخي�س جديد بعد م�سي )2( عامني من تاريخ 

ال�سطب.

املــادة ) 3٩ (

يجوز للخبري اأو خبري الإفال�س التظلم من قرار اجلزاء ال�سادر من اللجنة �سده خالل 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، وتخت�س حمكمة ال�ستئناف التي يقع 

موطن اخلبري اأو خبري الإفال�س فـي دائرتها بالف�سل فـي التظلم، ويكون حكمها نهائيا.
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قـــرار وزاري

رقم ١2١/2022
بحظـر �سيـد وحيـازة وتـداول خيـار البحـر

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20،

واإلى الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون ال�سيـــد البحري وحماية الرثوة املائيــة احليــة ال�ســـادرة 
بالقرار الوزاري رقم 94/4،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظر �سيد وحيازة وتداول خيار البحر ملدة )3( ثالثة اأعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، 
وي�سمل التداول: البيع، اأو ال�سراء، اأو النقل، اأو التخزين، اأو الت�سدير، وكل ما يرتبط بذلك 

من عمليات خالل فرتة احلظر.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 23 / ١١ / ١443هـ
املـوافــــق: 23  /  6  / 2022م 

د.�سعــود بن حمــــود بن اأحمــــد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة العمـــــل

قـــرار وزاري

رقــم 2022/224

بتعديل بع�ض اأحك�م القرار الوزاري رقم 2016/340 ب�ص�أن ر�صوم اإ�صدار 

وجتديد تراخي�ض ا�صتقدام القوى الع�ملة غري العم�نية ومزاولة عمله�

ا�ستنادا اإلـى قــانــون العمل ال�سـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقم 2003/35،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سـا�ساتهـا واعتماد 

هيكلها التنـظيـمي،

ا�ستقــدام  تراخي�ص  وجتديد  اإ�سدار  ر�سوم  ب�ساأن   20١٦  /  3٤0 رقم  الوزاري  واإلى القرار 

القوى العاملة غــري العمانيـة ومزاولة عملهـا،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبـناء على مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــ�دة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�سو�ص املواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 3٤0 / 20١٦ امل�سار اإليه، 

الن�سو�ص الآتية:

املــادة الثانيــــة

تكـــون الر�ســوم امل�ستحقــــــة على اإ�ســـــدار تراخيــــــ�ص ا�ستقـــــــدام ومزاولــــــة العمــــل لعامـــل 

غيـــر عمانــي، وجتديدها على النحو الآتي:
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اأول: ر�سوم اإ�سدار وجتديد تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ومزاولة عملها 
)التجارية(:

اخلدمـــــــــةم

ر�صم 
الرتخي�ض/ 

التجديد 
ب�لري�ل  

العم�ين

ر�صم ت�صجيل 
بي�ن�ت 
الع�مل 

ب�لري�ل 
العم�ين

اإجم�يل  
الر�صـم/

لكل ع�مل 
ب�لري�ل 
العم�ين

فـي ح�لة 
اللتزام 

بن�صبة التعمني 
يخف�ض الر�صم 

)%30(

 ١

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 
ل�سغل مهن الفئة الأولى 

املعتمد ت�سنيفها من وزارة 
العمل.

)١( واحد
  )300(

ثالثمائة

)30١(

ثالثمائة 

وواحد

)2١١(

مائتان واأحد 

ع�سر

2

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثانية 
املعتمد ت�سنيفها من وزارة 

العمل.

)١( واحد

)250(

مائتان 

وخم�سون

)25١(

مائتان وواحد 

وخم�سون

)١7٦(

مائة و�ستة 

و�سبعون

3

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثالثة 
املعتمد ت�سنيفها من وزارة 

العمل.

)١( واحد
)200(

مائتان

)20١(

مائتان وواحد

)١٤١(

مائة وواحد 

واأربعون

)5( خم�سةر�سم تغيري بيانات العامل٤

)5( خم�سةر�سم نقل خدمات عامل اإلى �ساحب عمل اآخر5
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ومزاولة  العمانية  غري  العاملة  القوى  ا�ستقدام  تراخي�ص  وجتديد  اإ�سدار  ر�سوم  ث�ني�: 
عملها )غري التجارية(:

اخلدمـــــــــةم

ر�صم 
الرتخي�ض/ 

التجديد 
ب�لري�ل العم�ين

ر�صم ت�صجيل 
بي�ن�ت الع�مل 
ب�لري�ل العم�ين

اإجم�يل  
الر�صـم/لكل 

ع�مل ب�لري�ل 
العم�ين

 ١

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل 
بيانات العامل لعامل منزل، ومن 
فـي حكمه )من عامل واحد حتى 

"3" ثالثة عمال(.

)١00()١( واحد
مائة

)١0١(
مائة وواحد

2

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل 
بيانات العامل لعامل منزل، ومن 
فـي حكمه )من "٤" اأربعة عمال 

فاأكرث(.

)١٤0()١( واحد
مائة واأربعون

)١٤١(
مائة وواحد 

واأربعون

3

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل 
بيانات العامل للعمال املزارعني 
ومربي الإبل واملوا�سي، وحرا�ص 

املباين )من عامل واحد حتى "3" 
ثالثة عمال(.

)١٤0()١( واحد
مائة واأربعون

)١٤١(
مائة وواحد 

واأربعون

٤

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل 
بيانات العامل للعمال املزارعني 
ومربي الإبل واملوا�سي، وحرا�ص 

املباين )من "٤" اأربعة عمال 
فاأكرث(.

)2٤0()١( واحد
مائتان واأربعون

)2٤١(
مائتان وواحد 

واأربعون

5

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل وت�سجيل 
بيانات العامل ل�سغل مهنة �سياد 

بحري حرفـي.

)200()١( واحد
مائتان

)20١(
مائتان وواحد

)5( خم�سةر�سم تغيري بيانات العامل٦
)5( خم�سةر�سم نقل خدمات عامل اإلى �ساحب عمل اآخر7
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ث�لث�: ر�سوم اإ�سدار وجتديد تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ومزاولة عملها 
فـي املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة الأعمال:

املــادة الثالثــــة

يجوز - عند القت�ساء - اإ�سدار تراخي�ص موؤقتة ل�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 
ومزاولة عملها، وحتدد الر�سوم امل�ستحقة فـي هذه احلالة، على النحو الآتي:

املدة الفئـــــــةم
ب�لأ�صهر

ر�صم 
الرتخي�ض/ 

التجديد 
ب�لري�ل العم�ين

ر�صم ت�صجيل 
بي�ن�ت الع�مل 

ب�لري�ل 
العم�ين

اإجم�يل 
الر�صم 

ب�لري�ل 
العم�ين

١

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 
ل�سغل مهن الفئة الأولى 

املعتمد ت�سنيفها من وزارة 
العمل.

505١)١( واحد٤

757٦)١( واحد٦

١١2.5١١3.5)١( واحد9

١50١5١)١( واحد١2

اخلدمــــــــــةم

ر�صم 
الرتخي�ض/ 

التجديد 
ب�لري�ل العم�ين

ر�صم ت�صجيل 
بي�ن�ت الع�مل 

ب�لري�ل 
العم�ين

اإجم�يل  
الر�صـم/لكل 

ع�مل ب�لري�ل 
العم�ين

١

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد ترخي�ص 
مزاولة العمل وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثالثة املعتمد 
ت�سنيفها من وزارة العمل)من عامل 

واحد حتى "5" خم�سة عمال(.

)١00(  مائة)١( واحد
 )١0١(

مائة وواحد

2

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد ترخي�ص 
مزاولة العمل وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثالثة املعتمد 
ت�سنيفها من وزارة العمل )من "٦" �ستة 

عمال حتى "١0" ع�سرة عمال(، وذلك 
�سريطة ت�سغيل عماين واحد على الأقل.

)١( واحد
 )١50(
 مائة 

وخم�سون

 )١5١(
مائة وواحد 

وخم�سون

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1448(

املــ�دة الث�نيــــــة

يلغى كل مـا يخالــف هـذا القرار، اأو يتعـار�ص مع اأحكامه.

املــ�دة الث�لثــــة

ين�سر هـذا القـرار فـي اجلـريـدة الر�سمية، ويعمل بـه اعتبارا من الأول من يونيو 2022م.

�صـدر فـي:    1 مـن ذي احلجـــــة 1443هـ
املـوافــــق: 30 مـن يونيــــــــــــــــــو 2022م 

د.حم�د بن �صعيد بن علي ب�عوين
                                                                                 وزيــــــــــر العمــــــــــــــل

املدة الفئـــــــةم
ب�لأ�صهر

ر�صم 
الرتخي�ض/ 

التجديد 
ب�لري�ل العم�ين

ر�صم ت�صجيل 
بي�ن�ت الع�مل 

ب�لري�ل 
العم�ين

اإجم�يل 
الر�صم 

ب�لري�ل 
العم�ين

2

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثانية 
املعتمد ت�سنيفها من وزارة 

العمل.

٤2٤3)١( واحد٤

٦3٦٤)١( واحد٦

9٤.595.5)١( واحد9

١25١2٦)١( واحد١2

3

ترخي�ص ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�ص مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل مهن الفئة الثالثة 
املعتمد ت�سنيفها من وزارة 

العمل.

3٤35)١( واحد٤

5١52)١( واحد٦

7٦.577.5)١( واحد9

١00١00١)١( واحد١2
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة 
امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2022/20

ت�صميم وتنفيذ 
طريق �أ�صفلتي ذي 
م�صار و�حد بني 

خ�صب ودبا و�لطريق 
�لر�بط �إلى ليما فـي 
)حمافظة م�صندم(

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
مقاولت �لطرق �لرئي�صية 
و�ل�صو�رع و�مل�صجلة لدى 

�لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/١٥00 ر.ع(
�ألــــــــــــف 

وخم�صمائة 
ريال عماين

2022/١0/23م2022/7/7م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـاله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
م�صرفـــي  �صمــان  �صــورة  فـــي  موؤقتــا  تاأميــنا  عطاء�تهــا  مــع  ترفــق  �أن  �ل�صركــات  جميــع  علــى 
من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة 
�لعطاء�ت،  تاريخ تقدمي  �ملفعول ملدة )١20( يوما من  �ملناق�صات و�صاري  �لعام ملجل�س  �لأمني 
�ل�صمان  تقدمي  يتم  �أن  على  فـيه،  ينظر  لن  �ملطلوب  �ملوؤقت  �لتاأمني  ي�صتوفـي  ل  عطاء  وكل 

�مل�صرفـي فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

قبـل  �أعاله  �ملذكور  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  �لعطــاء�ت  تقدمي  يجــب 
�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر ن�صبة 
تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

�سليمان بن علي بن عبا�س العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ح�سن بن حمد العجمي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

العجمي  حمد  بن  ح�سن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  عبا�س  بن  علي  بن  �سليمان  يعلن 
و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١١٠١٧٦، 
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:
�س.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
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 عبا�س بن علي بن حممد و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبا�س بن علي بن حممد 
و�سركاه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٠٩٣٦٥٤، 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:
�س.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
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 )١٤٤٨(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سليمان بن علي بن عبا�س 
العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٠٨٦٠١١، 
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:
�س.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
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

يو�سف بن �سعيد بن حممد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة روابي قارح - تو�سية

يعلن يو�سف بن �سعيد بن حممد اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة روابي قارح - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٠٦٨، 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 ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٩٣٤ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٢١٢٤٧٩٠ 

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 )١٤٤٨(

عمر بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور العويد للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سور العويد للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٦١٦٢، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٥م، 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:
حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٢٨٥٢٨٨ 
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 ن�سور الباطنة املتحدة - تو�سية

يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سور الباطنة املتحدة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٢٧٧٧، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م، 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

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

 هاتف رقم:٩٢٢٨٥٢٨٨ 
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 )١٤٤٨(

�سليمان بن علي بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سليمان بن علي بن عبيد املخمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن علي بن عبيد املخمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سليمان بن علي بن عبيد 
املخمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٢٢١٩٩٧، 
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 �سنا�س - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٤٤١٨١٠٠ 
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

اأحمد بن دروي�س بن غريب اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خماخ للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن اأحمد بن دروي�س بن غريب اجلحافـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خماخ للتجارة واملقاوالت 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٦٢٠٦٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب:٥٣٣ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٦٦٦١٤١٤ 

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 )١٤٤٨(

عبيد بن حمود بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة نه�سة بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن عبيد بن حمود بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نه�سة بدية احلديثة للتجارة 
بالرقـم ١٣٨١٣٢٩، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
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:
�س.ب:٤٠٠ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٦١١٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حماد بن علي قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي حماد علي قطن للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن علي بن حماد بن علي قطن اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي حماد علي قطن للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٢٤٧٩، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٠٩٥٥٥٥٣ 
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 )١٤٤٨(

منى بنت �سيف بن �سامل احلامتية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإقليم جنوب الباطنة للتجارة - تو�سية

تعلن منى بنت �سيف بن �سامل احلامتية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اإقليم جنوب الباطنة 
وللم�سفية  بالرقـم ١٠٨٩٢٢٤،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  تو�سية،   - 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:
�س.ب:٣٧٦ ر.ب:٣١٨ 

هاتف رقم:٩٦٦٣٦٧٨٨ 
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

فاطمة بنت جمعة احلكمانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الربميي احلديثة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  الربميي احلديثة  اأنوار  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  بنت جمعة احلكمانية  تعلن فاطمة 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٦٠٦، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٧١٧ 
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
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

عائ�سة بنت مراد بن دروي�س البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع العويد للتجارة - ت�سامنية

تعلن عائ�سة بنت مراد بن دروي�س البلو�سية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع العويد للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٣٩٠٣، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٥م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  اجلميــع مراجعــــة 

االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم:٩٢٢٨٥٢٨٨ 

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز العويد الوطنية للتجارة - تو�سية

تعلن عائ�سة بنت مراد بن دروي�س البلو�سية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة كنوز العويد الوطنية 
التفاق  وفقا   ،١٢٥٦٠٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م، 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:
حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٢٨٥٢٨٨ 
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
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

�سحر بنت جمعة بن حممد الفار�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س االأملا�س املتميزة للتجارة - تو�سية

تعلن �سحر بنت جمعة بن حممد الفار�سية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�س االأملا�س املتميزة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٥٢٧٩، 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:٩٧٠٧٧٧٩٣ 
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

�سعود بن �سعيد بن اأحمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بات العاملية �س.م.م

يعلن �سعود بن �سعيد بن اأحمد البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بات العاملية �س.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٥٦٧٣، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م، 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 م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣٣٠٣٤١ 
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

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

�سلطان بن �سعيد بن �سامل خوار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سعيت للتجارة �س.م.م

يعلن �سلطان بن �سعيد بن �سامل خوار اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال �سعيت للتجارة �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٩٥٦٨، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٦م،   
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:
اخلو�س - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب:١٩ ر.ب:١٠٩ 
هاتف رقم:٩٣٢٠٠٠٠٣ 

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

بدر بن �سامل بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الرب�ساء للم�ساريع املتحدة �س.م.م

يعلن بدر بن �سامل بن �سعيد املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار الرب�ساء للم�ساريع املتحدة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٢٦٨٢، 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:٩٢٦٠٠٠٠٢ 

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 )١٤٤٨(

حم�سن بن عبداللـه بن الظفري الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حم�سن بن عبداللـه بن الظفري واأخيه للتجارة - تو�سية

يعلن حم�سن بن عبداللـه بن الظفري الهطايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حم�سن بن عبداللـه بن 
الظفري واأخيه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٥١١٣٧٠٩، وفقا 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/١٦م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�س.ب:٨١١ ر.ب:٦١١ 
هاتف رقم:٩٩٢٠٠٥٢٢ 

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

را�سد بن �سيف بن م�سعود النا�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�سعود ورا�سد اأبناء �سيف بن م�سعود النا�سري للتجارة - ت�سامنية

يعلن را�سد بن �سيف بن م�سعود النا�سري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سعود ورا�سد اأبناء �سيف بن 
م�سعود النا�سري للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٢٣٦١٨، 
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 عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب:٦٠٤ ر.ب:٥١١ 
هاتف رقم:٩٩٢٥٥٦١٣ 

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 )١٤٤٨(

عبداللـه بن �سليمان الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه بن �سليمان الها�سمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

الها�سمي  �سليمان  بن  عبداللـه  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  �سليمان  بن  عبداللـه  يعلن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٩٩٧٢، 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:٩٩٠٦٠١٠٢ 

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

را�سد بن �سلطان بن �سعيد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار م�سر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن را�سد بن �سلطان بن �سعيد املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنهار م�سر للتجارة واملقاوالت - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٧٠٧٨، 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 القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٩١٨٢١١٢ 
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 )١٤٤٨(

رائد بن �سعيد بن علي ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدموع الزرقاء �س.م.م

يعلن رائد بن �سعيد بن علي ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدموع الزرقاء �س.م.م، 
املوؤرخ  الـتجاري بالرقـم ١٨٢١١٥٦، وفقا التفاق ال�سركاء  اأمانة ال�سجل  وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٥م، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
 والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٧٢٣٦٧٨ 
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 منوذج احلياة للتجارة �س.م.م

يعلن رائد بن �سعيد بن علي ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منوذج احلياة للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٧٢٤١، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٥م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٥٧٥٥٧٧٦ 
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 )١٤٤٨(

مبارك بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامر الوطنية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  الوطنية  العامر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن مبارك بن عامر بن علي احلجري 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٦٢١٣٠، 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:
�س.ب:٥٠ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٨٢٤٠٧٢٠ 
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 احلجري لالإعمار واخلدمات التجارية - ت�سامنية

يعلن مبارك بن عامر بن علي احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجري لالإعمار واخلدمات 
التجارية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٧٨١٨، 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:
�س.ب:٥٠ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٨٢٤٠٧٢٠ 
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 )١٤٤٨(

هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأهل العزم التجارية �س.م.م

يعلن هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأهل العزم 
وفقا التفاق  بالرقـم ١٣١٦٦٩٠،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م،  التجارية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٦م، 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:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٥٥١٠٧٥ 
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

اأحمد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة منارة الوطن العربي للتجارة واملقاوالت �س.م.م

العربي  الوطن  منارة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  علي  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٤٧٣، 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 لوى - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٥٣٤٣٤٤ 
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 )١٤٤٨(

نا�سر بن �سعيد بن �سامل الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الردة ال�ساخمة للتجارة - تو�سية

يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الربيكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج الردة ال�ساخمة للتجارة - تو�سية، 
٢٠٢٢/٦/١٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٣٦٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٨٠٧٧٢٧٧ 
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

يون�س بن جمعة بن را�سد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سا�س لتقنية الكهرباء والهند�سة �س.م.م

يعلن يون�س بن جمعة بن را�سد النبهاين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الر�سا�س لتقنية الكهرباء 
والهند�سة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٩٤١٨، 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:
املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٧٧٦٩٩٧٧ 
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 )١٤٤٨(

خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �سمال امللتقى للنقل الربي �س.م.م

يعلن خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط �سمال امللتقى للنقل 
الربي �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٥٢٢١، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٤٤٣٠٤٤ 
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

عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الطازج ال�سريع لتجارة املواد الغذائية �س.م.م

يعلن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الطازج ال�سريع لتجارة 
املواد الغذائية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٤٣١٦، 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:
�س.ب:٤٣٧ ر.ب:١٣٣ 

هاتف رقم:٩٨٢٩٢٩٤٩ 
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 )١٤٤٨(

حامد بن اأحمد بن اأجهام جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطب احلديث للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  القطب احلديث  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اأجهام جعبوب  بن  اأحمد  بن  يعلن حامد 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٥٩٥٣، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

�س.ب:٢٣٦٣ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٩٤٨٨٤١١ 

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

اأحمد بن علي بن عو�س ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ريدان للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن اأحمد بن علي بن عو�س ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة ريدان للتجارة واملقاوالت 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٥٥٨٤٢، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢١٦٤٣٧٣ 
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 )١٤٤٨(

ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية الوطنية ال�ساملة �س.م.م
يعلن ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اللوج�ستية الوطنية 
ال�ساملة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥٥٥٩، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

�س.ب:٦٢ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٦٦٦٩٩٤٣ 

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

عادل بن اأحمد بن حممد العليان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القنطرة احلديثة - ت�سامنية
 - القنطرة احلديثة  يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  اأنـه  العليان  اأحمد بن حممد  يعلن عادل بن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٢١١٢، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٢٩٣٠٠٠ 
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 )١٤٤٨(

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروة لال�ستثمار العقاري �س.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ثروة لال�ستثمار العقاري �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٧٥٥، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٣/٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 
تليفاك�س رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

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

مالك بن علي بن �سعيد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر للتوريدات العاملية �س.م.م

يعلن مالك بن علي بن �سعيد امل�سيخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجل�سر للتوريدات العاملية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٠٤٠٧٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
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:٩٢٤٨٨٨٨٢ 

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 )١٤٤٨(

�سيف بن �سعيد بن بخيت ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سيف ال�سعيدي احلديثة و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سيف ال�سعيدي احلديثة  يعلن �سيف بن �سعيد بن بخيت ال�سعيدي 
و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٢١٠، 
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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٩٣٤ ر.ب:٣٣١ 
هاتف رقم:٩٦٦٠٧٥٧٧ 

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 را�سد بن عبداللـه ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�ساطة عاملية - ت�سامنية
يعلن حممد بن را�سد بن عبداللـه ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة و�ساطة عاملية - ت�سامنية، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٤٠٤١١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٣٨٦ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٥٨٨٤٨٤٠ 

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 )١٤٤٨(

خالد بن �سامل بن خمي�س املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة دانة �سحم املتميزة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن خالد بن �سامل بن خمي�س املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دانة �سحم املتميزة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٦٤٣٣، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٦٤٩٢١٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن خالد بن حممد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متيز للبناء والتعمري - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة متيز للبناء والتعمري -  يعلن علي بن خالد بن حممد الغيالين 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٠٧٥٩، وللم�سفي وحـده حــــــق  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
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:٩٤٤٢٣٠٠٤ 

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 )١٤٤٨(

حميد بن حمد بن خليف الرطيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف ال�سوار للتجارة - تو�سية

يعلن حميد بن حمد بن خليف الرطيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأرياف ال�سوار للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٢٨٣٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٦٨٩٢٣ 

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 �سعيد بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم ال�سرم للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قمم ال�سرم للتجارة - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٦١٨٩، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٨٨٨٥٥٠٩ 

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 )١٤٤٨(

اأزهار بنت حممد بن خمي�س الرحبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية احللول لالإعا�سة والتموين �س.م.م

تعلن اأزهار بنت حممد بن خمي�س الرحبية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة تقنية احللول لالإعا�سة 
التفاق  وفقا   ،١٢٥٩٦٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والتموين 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م، 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:
�س.ب:١١١ ر.ب:٢١١ 

 هاتف رقم:٩٦٤٩٧٧٧١ 
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

مي بنت عبداللـه بن علي اخلابورية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربلنت الذهبي للتجارة �س.م.م

تعلن مي بنت عبداللـه بن علي اخلابورية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الربلنت الذهبي للتجارة 
حــــــق  بالرقـم ١٢٥٨٤٨٠، وللم�سفية وحـدها  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب:٤٠٠ ر.ب:٣٢٦ 

هاتف رقم:٩٧٧١١٧٣١ 
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

-138-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

مكتب بيت املحا�سبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوميز للتجارة �س.�س.و
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جوميز للتجارة �س.�س.و، وامل�سجلة لدى 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٢٧٩٩،وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٥م، وللم�سفي وحـده 
فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلو�س - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب:٦٨٧ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٤٦٥٢٢٧٦ - ٩٩١٦٤١٨٠ 

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

موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة البيادر لل�سحافة والطباعة والن�سر واالإعالن �س.م.م

تعلن موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة 
البيادر لل�سحافة والطباعة والن�سر واالإعالن �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ١١٣٤٥٩٥، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٩م، 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 �ساللة - حمافظة ظفار

�س.ب:٢٤٠٥ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠ فاك�س رقم:٢٣٣٦٢١١١ 

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
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

حممد بن اأحمد بن عو�س ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللحوم الوطنية - ت�سامنية

يعلن حممد بن اأحمد بن عو�س ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اللحوم الوطنية - ت�سامنية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٠٩٠٥٤٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
   والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٢٩٦٦ 
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

اأحمد بن حبكوك بن �سعيد ك�سوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجللمود الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن حبكوك بن �سعيد ك�سوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجللمود الع�سرية للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٣١٣٥، 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:٩٩٤٩٥١٢٥ 

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 )١٤٤٨(

�سليمان بن مبارك بن �سامل احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم لبيع وتاأجري املعدات �س.م.م

يعلن �سليمان بن مبارك بن �سامل احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الت�سميم لبيع وتاأجري 
املعدات �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٥٣٣٤، 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:
�س.ب:٦٩ ر.ب:١٢١ 

   هاتف رقم:٩٩٣٣٩٣٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن زايد بن �سيف احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرار ال�سائب الدولية �س.م.م

يعلن علي بن زايد بن �سيف احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القرار ال�سائب الدولية �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٧٥٩١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٨٨
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 )١٤٤٨(

بطي بن جميل بن بطي الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بطى الوطنية للتجارة - تو�سية

يعلن بطي بن جميل بن بطي الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع بطى الوطنية 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٣٧٠٩، 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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

   هاتف رقم:٩٩٠٠٢٩٩٧ 
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

اأو�س اأكرم يحيى ال�سامراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة بغداد للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن اأو�س اأكرم يحيى ال�سامراين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة بغداد للتجارة واملقاوالت 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٨١٠٢، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٣١١ ر.ب:٧٩٣ 
هاتف رقم:٩٢٩٥١٨٨١ 

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 )١٤٤٨(

ماجد بن علي بن ماجد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معايل املجد �س.م.م
يعلن ماجد بن علي بن ماجد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معايل املجد �س.م.م، وامل�سجلة 
٢٠٢١/٩/٢٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٦٣٢٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
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:٩٩٠٥٠٠١٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة واحة الهمبار اخل�سراء للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة الهمبار اخل�سراء للتجارة 
بالرقـم ١٢٨٥٠٩٠، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:٣٢٢ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٢٤٨٢٥٥٦ 

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

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٨(

حممد بن اأحمد بن علي احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤ ال�سائل املتميز للتجارة �س.م.م

يعلن حممد بن اأحمد بن علي احلميدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اللوؤلوؤ ال�سائل املتميز للتجارة 
املوؤرخ  ال�سركاء  بالرقـم ١٣٠٧٤٩٧،وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م، 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/١٣م، 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٢٠٢٠١٠٠ 
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

يا�سر بن حمود بن عبداللـه احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�ساروج �س.م.م

يعلن يا�سر بن حمود بن عبداللـه احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة ال�ساروج �س.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٦٦٥٩، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٩١٨٣٠٣ 
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 )١٤٤٨(

حممد بن عبداللـه بن �سيف ال�سبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االأفق للهند�سة الكهربائية واملقاوالت �س.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن �سيف ال�سبحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأفق للهند�سة الكهربائية 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٥٧٢٢، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٣٣٦٠٢ 

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 عبداللـه بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماوه للتجارة �س.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن حمد احلارثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سماوه للتجارة �س.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٦٨٣١٠١، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب:٦١٩ ر.ب:١١٢ 

هاتف رقم:٩٩٣٨٨٧٨٢ 
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 )١٤٤٨(

�سليمان بن حمدان بن را�سد الفهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سليمان حمدان را�سد واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �سليمان بن حمدان بن را�سد الفهدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سليمان حمدان را�سد 
واأوالده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٧٦٠، 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:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم:٩٢١٢٥٩٣٠ 

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

عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جنم اخلليج العاملية �س.م.م

يعلن عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نور جنم اخلليج 
العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٩٨٨٣، 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:
�س.ب:١٦٤ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٩١٤٤٤٧٥ 
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 )١٤٤٨(

اكمال با�سا
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفهوم اجلودة للتجارة �س.م.م

يعلن اكمال با�سا اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مفهوم اجلودة للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٢٢٤٠، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م، 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:
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب:٢٠٤٣ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٢٥٤٤٤٩٩ 

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

معت�سم رجب فتح النويرة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سموخ طاقة املثالية للتنمية واال�ستثمار �س.م.م

يعلن معت�سم رجب فتح النويرة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ طاقة املثالية للتنمية واال�ستثمار 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٨٤٢٧٠، 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:٩٨٨٩٨٣٣٠ 

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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نبيل بن اإبراهيم بن علي باقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدى العاملية لال�ستثمار �س.م.م

يعلن نبيل بن اإبراهيم بن علي باقري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املدى العاملية لال�ستثمار 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٤١٥٥، وللم�سفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

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

�س.ب:١١١ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٠٢٥٥٥٣ 

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 علي بن حممد الري�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا املجد املميز للتجارة - تو�سية 

 - للتجارة  املميز  املجد  زوايا  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الري�سي  بن حممد  علي  بن  �سامل  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٩٧٨٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن �صالح بن علي البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنعي والبادي للتجارة العاملية �ش.م.م
للتجارة  والبادي  املنعي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البادي  علي  بن  �شالح  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٣١٥٥٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صامل بن عبداللـه بن �صامل الو�صاحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صامل بن عبداللـه بن �صامل الو�صاحي وولده للتجارة - تو�صية

يعلـن �شامل بن عبداللـه بن �شامل الو�شاحي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شامل بن عبداللـه بن 
�شامل الو�شاحي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣٣040٦0، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

م�صعود بن اأحمد بن �صعيد ك�صوب
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بحر اخلري ال�صاملة للتجارة - تو�صية
ال�شاملة  اخلري  بحر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ك�شوب  �شعيد  بن  اأحمد  بن  م�شعود  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٨٧4٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

جمال بن مبارك بن اأحمد الفار�صي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموع اجلزيرة املا�صية للتجارة - ت�صامنية
يعلـن جمال بن مبارك بن اأحمد الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شموع اجلزيرة املا�شية 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣4١٩٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوفاق خلدمات التموين واملطاعم �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
الوفاق خلدمات التموين واملطاعم �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢00٩٦٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حمود بن علي بن را�صد القنوبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة احلداثة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن حمود بن علي بن را�شد القنوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة احلداثة الوطنية للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١00٥٦٣٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

م�صعود بن �صعيد بن �صهيل بيت �صعيد\
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صعود واأخوه للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  واأخوه  م�شعود  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شعيد  بيت  �شهيل  بن  �شعيد  بن  م�شعود  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١04٢0٨0، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صريفة بنت جمعة بن ربيع الفار�صية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة ال�صتاء املميزة للتجارة - تو�صية
تعلـن �شريفة بنت جمعة بن ربيع الفار�شية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة زهرة ال�شتاء املميزة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨١٥٩٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�صليمان بن علي بن نا�صر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأنوار اخلليج املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

املميزة  اخلليج  اأنوار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  نا�شر  بن  علي  بن  �شليمان  يعلـن 

للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0٣٥٩٥٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب الوالية املتحدة �ش.م.م 

يعلـن عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة باب الوالية املتحدة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١٥٩٨٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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