
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٠(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                           وزارة العمـــــل
�سادر فـــــي 2٠22/٧/١٤ بتنظيــم مزاولة بعــ�ض املهــن. قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2٠22/2٣٥ 

                                                           كليــة العلــوم ال�سرعيــة
�سادر فـــــي 2٠22/٧/٣ باإ�ســـدار الئحـــة البحــــث  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٣/2٠22 

العلمي لكلية العلوم ال�سرعية.
�سادر فـــــي 2٠22/٧/٣ باإ�سدار الئحة الرتقيات  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٤/2٠22 

االأكادميية فـي كلية العلوم ال�سرعية.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داي�سون اإلكرتيك اند كوميونكي�سن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة االإعمار احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد البحرين للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الطريف احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة نا�سر بن ناجــم بن �سعـــود التميمـــي  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفيداق للمقاوالت �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميدان التعمري العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغيث العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي بن حممد الغمال�سي و�سريكه 
للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجهات العاملية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي العامري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي الروي�ض للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة االأنظار للتعمري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سر امللكي للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامية الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة االأخرية لالإن�ساءات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلا�سم املميز للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ح�سان طروادة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الذهب اجلديد للمجوهرات والف�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركائز املتقدمة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون ال�سرق االأو�سط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلليج العاملية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات �سحم الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اخلليج املميز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجر االأ�سا�ض لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرميت احلديثة للم�ساريع والتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة الو�سطى احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاديات الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة خلدمات �سف ال�سيارات �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكوين للطاقة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز التخ�س�سي للتوحد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيادر املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز وادي �سحم للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد الثاين للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ االإن�ساءات والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة للبناء والتعمري - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االجتاهات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سر احلديثة لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاو احلديثة لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمران الف�سية لالإن�ساءات - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جربين للريا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار للخدمات الفنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان�سام اخلليج للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد بن علي الزيدي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان الرقادي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سور حماد للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلرباء للتكنولوجيا احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وعبداللـه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداللـه بن فار�ض النهدي و�سركاه 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املتحدة للنقل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركون العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هــــالل بــن حممـــد ال�سيبانـــي و�سريكتـــه 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عارف الكندي للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درة اخلليج الكربى �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ض املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نزوى الرائدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفرو�سات املمتازة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج الب�ستان للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اخلليج العقارية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة البي�ساء الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سنا�ض املتاألقة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض النحا�ض املتاألقة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراحب للتجميل الراقي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربكة لالأغذية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للتعليم �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة ال�سعار الذهبي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سمة الع�سرية للت�سميم واالإعالم �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي والغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنهار الذهبية احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سيف بن �سليمان بن �سامل العامري - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الفنية الفعالة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزورق املتميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

وزارة العمــل
قـــرار وزاري 

رقــم 2022/235
بتنظيــم مزاولــة بعــ�ض املهــن 

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزاري رقم 94/125 ب�ساأن قواعد الرتخي�ص با�ستقدام عمال غري عمانيني،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/79 بتنظيـــم مزاولـــة بعــــ�ص املهـــن والأعمــــال والأن�سطــــة 

فـي بع�ص الوليات،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/445 بتنظيم مزاولة املهن فـي جمال ال�ستقبال فـي املوؤ�س�سات 

ال�سحية اخلا�سة، والأندية ال�سحية،

2010/444 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن والأعمال والأن�سطة  واإلـــى القــــرار الـــوزاري رقــم 

فـي بع�ص الوليات،

واإىل القرار الوزاري رقم 2013/618 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2015/31 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/533 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2019/221 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2020/47 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2020/182 بتنظيم بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2021/3 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن،

واإىل القرار الوزاري رقم 2021/8 بتنظيم بع�ص املهن والأن�سطة،

واإىل القرار الوزاري رقم 2021/9 ب�ساأن تنظيم مزاولة مهنة �سياقة املركبات،

واإىل القرار الوزاري رقم2021/20 بتنظيم مزاولة بع�ص املهن فـي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يحظر على القوى العاملة غري العمانية مزاولة املهن املبينة فـي امللحق املرفق بهذا القرار.

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

املــادة الثانيــــة

ت�صري تراخي�ص ا�صتقدام القوى العاملة غري العمانية، وتراخي�ص مزاولة العمل ال�صادرة 

للمهن املبينة فـي امللحق املرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.  

املــادة الثالثــــة

اأرقــــــــــام: )94/125، و2008/79، و2009/445، و2010/444،  الوزاريـــــــــة  القـــــــرارات  تلغــــــــى 

و2021/3،  و2020/182،  و2020/47،  و2019/221،  و2018/533،  و2015/31،  و2013/618، 

و2021/8، و2021/9، و2021/20( امل�صار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار وامللحق 

املرفق به، اأو يتعار�ص مع اأحكامهما.

املــادة الرابعــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صــدر فـي: 15 من ذي احلجة 1443هـ
املـوافـــــق: 14 من يوليـــــــــــــو 2022م

د. حماد بن �صعيد بن علي باعوين

                                                                                         وزيــــــــــــــر العمــــــــــــــل
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ملحــــق 

باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية

املهـنــــــــــةم
مدير اإداري1

مدير �سوؤون موظفـني2

مدير عالقات عامة3

مدير موارد ب�سرية4

مدير العالقات والت�سالت اخلارجية5

مدير مكتب الرئي�ص التنفـيذي6

مدير توظيف/ ا�ستخدام7

مدير رقابة اإدارية8

مدير متابعة9

م�سرف اأمن10

مدير تدريب11

مدير �سوؤون الطالب12

مدير القبول والت�سجيل13

م�سرف تدريب14

مدير التوجيه الوظيفـي15

مدير مكتبة16

م�سرف �سكن داخلي17

مدير حمطة تعبئة وقود18

مدير �سبط جودة التعليم العايل19

نائب مدير عام20

نائب مدير21
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املهـنــــــــــةم
م�ساعد مدير عام22

رئي�ص ق�سم23

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون النقابية24

م�ساعد رئي�ص ق�سم25

اخت�سا�سي نظم معلومات اإدارية26

مهند�ص كيميائي/ تكرير نفط27

اخت�سا�سي علم نف�ص / اجتماعي28

اخت�سا�سي علم اجتماع / عام29

اخت�سا�سي خدمة اجتماعية30

اخت�سا�سي رعاية اجتماعية31

مر�سد اجتماعي32

اخت�سا�سي اجتماعي عام33

اأخ�سائي اأن�سطة طالبية34

كاتب قانوين35

اأمني مكتبة36

حما�سب رواتب واأجور37

اخت�سا�سي تاأمني / عام38

اخت�سا�سي اإعادة تاأمني39

اخت�سا�سي تاأمني �سد املخاطر40

اخت�سا�سي اإدارة اأعمال41

اخت�سا�سي موارد ب�سرية42

اخت�سا�سي عالقات عامة43

اخت�سا�سي �سوؤون موظفـني44

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
اخت�سا�سي تخطيط وتوزيع املوارد45

اخت�سا�سي �سوؤون اإدارية46

مراقب اإداري47

اخت�سا�سي توظيف48

فني حتليل نظم49

م�سرف نظام خدمات امل�سرتكني50

م�سرف ور�سة51

مفت�ص �سالمة مهنية/ نفط وغاز52

مفت�ص �سالمة مهنية/ اأخطار بيئية53

مرحل جوي54

فني بحث اجتماعي55

م�ساعد مدرب56

كاتب عطاءات57

كاتب م�سرتيات58

اأمني �سندوق59

من�سق تنفـيذي60

مقرر اجتماعات61

من�سق اإداري62

رئي�ص فريق العمل امليداين63

فني اختزال64

م�سرف مكتبة65

م�سرف مدخلي البيانات66

م�سرف حفظ ملفات67

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
فني موارد ب�سرية68

�سابط اأول/ الرتخي�ص وال�سهادات والتخطيط69

منظم عقود عمل70

م�سرف �سوؤون موظفـني71

وكيل تخلي�ص جمركي72

م�سرف خمازن73

كاتب حمام74

كاتب اإداري / عام75

كاتب وارد و�سادر76

من�سق77

كاتب متابع78

كاتب ملفات79

كاتب حترير مرا�سالت80

مدخل بيانات81

خمل�ص معامالت82

طابع عام83

م�سغل اآلت ا�ستن�ساخ84

نا�سخ85

كاتب ت�سجيل �سوؤون طالب86

كاتب ت�سجيل اأرا�ص وعقارات87

كاتب ت�سديق وثائق88

كاتب مكتبة89

م�سرف مركز م�سادر التعلم90

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
كاتب تدقيق بيانات91

م�ساعد فني خدمة اجتماعية92

كاتب فهر�سة/ ت�سنيف الكتب93

كاتب توظيف )ا�ستخدام(94

كاتب �سوؤون املوظفـني95

كاتب دوام96

مفت�ص  عمليات الطريان97

م�سرف اأول عمال98

اأمني خمزن99

كاتب ا�ستالم ب�سائع100

خــــــازن101

وزان102

كاتب ا�ستقبال عام103

كاتب ا�ستقبال فندقي104

كاتب ا�ستقبال مر�سى105

كاتب �سكاوى106

كاتب ا�ستالم �سيارات107

كاتب ا�ستعالمات عامة108

كاتب عالقات عامة109

كاتب ا�ستعالمات �سياحية110

كاتب ات�سالت هاتفـية111

كاتب تلك�ص112

كاتب ات�سالت بريدية113

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
فراز بريدي114

موزع بريد )�ساع(115

م�سغل بدالة116

م�سغل جهاز برقي )تلغراف(117

م�سغل مراكز الت�سال118

كاتب ح�سابات/عام119

كاتب ح�سابات120

م�ساعد كاتب ح�سابات121

كاتب م�سرفـي122

كاتب اأجور123

كاتب اإنتاج124

كاتب تاأمني125

كاتب ح�سابات �سرائب126

كاتب تاأمينات اجتماعية127

كاتب جمركي128

كاتب تخلي�ص جمركي129

كاتب �سندوق130

�سراف131

كاتب تدقيق تواقيع132

حم�سل ديون133

كاتب اأ�سهم و�سندات مالية134

مندوب تخلي�ص جمركي135

كاتب تاأجري معدات واأدوات البناء136

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
كاتب ح�سابات/ نفقات واإيرادات137

كاتب ح�سابات/ اأمانات و�سلف138

كاتب ح�سابات/ اقتطاعات139

كاتب ح�سابات/ �سناديق ادخار وت�سليف140

كاتب موازنة141

كاتب مالية142

كاتب تخطيط اإنتاج143

كاتب تكاليف144

عداد نقد ورقي145

قارئ عداد مياه146

قارئ عداد كهرباء147

قارئ عداد غاز148

كاتب حجز �سياحي149

مر�سد �سياحي150

كاتب تذاكر �سفــــــــــر151

كاتب خدمات م�سافرين152

كاتب خدمات اأمتعـــة153

كاتب خدمات �ســــحن154

كاتب خدمات عبــــور155

كاتب خدمات �سحن جوي156

كاتب اإر�ساليات �سحــــــــــــن157

كاتب  ح�سر وفرز الب�سائع158

كاتب  خدمات / نقل بري159

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
مراقب حركة �سيارات160

مفت�ص تذاكر161

حم�سل )جاب(162

كاتب تاأجري �سيارات �سياحية163

مراقب نقل حفار164

م�سرف النقليات165

مندوب تو�سيل166

و�سيط اأرا�ص وعقارات167

و�سيط تاأمني / عام168

و�سيط تاأمني على احلياة169

و�سيط تاأمني اأخطار ال�سحن170

و�سيط تاأمني عقارات171

و�سيط تاأمني مركبات172

و�سيط تاأمني م�سانع173

و�سيط تخلي�ص جمركي174

البيع فـي املجمعات التجارية ال�ستهالكية175

بائع مواد متوينية عام176

بائع خ�سار وفواكه177

بقال178

بائع حلويات179

بائع مرطبات180

بائع متجول181

عطار 182

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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املهـنــــــــــةم
موزع مواد متوينية183

بائــــع غاز184

م�ساعد م�سرف �سكن داخلي185

م�سرف اأمن و�سالمة186

حــــــــــار�ص187

بـــــــــــواب188

حــــار�ص اأمـــــن189

بواب مواقف مركبات190

عامل  خمازن191

�سائق جرار زراعي192

طباع  عام193

حفار اآبار/ نفط وغاز194

م�ساعد م�سغل اآلت الذخائر195

�سائق براد196

�سائق اإ�سعاف197

�سائق مركبة اإطفاء198

�سائق �سهريج مياه199

�سائق �ساحنة حتى )8( ثمانية اأطنان200

�سائق �ساحنة نقل غاز201

�سائق �ساحنة نقل خردة202

�سائق عموم املركبات203

�سائق حافلة204

�سائق �سيارة عمومي205

دلل206

ر�سام مب�ساندة احلا�سب الآيل ) الر�سم الهند�سي(207

تابـــع: ملحــق باملهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية
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كليــة العلــوم ال�شرعيــة

قــرار

رقــم 2022/3

ب�إ�شدار الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�شرعية

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/35 باإن�صاء كلية العلوم ال�صرعية واإ�صدار نظامها،

واإىل الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�صرعية ال�صادرة بالقرار رقم 2018/35،

واإىل موافقة جمل�س اأمناء كلية العلوم ال�صرعية،   

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــ�دة االأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�صرعية، املرفقة.

املــ�دة الث�نيــــة

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

املــ�دة الث�لثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�شــدر فـي:  4  من ذي احلجة 1443هـ
املـوافـــــق:  3  من يوليـــــــــــــو 2022م

د. رحمة بنت اإبراهيم بن �شعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

رئي�صـــة جملــ�س اأمنـــاء كليـــة العلـــوم ال�صرعيــة
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الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�شرعية

الف�شــل االأول

تعريفــ�ت واأحكــ�م ع�مــة

املــ�دة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املو�صح قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر:

الكليـــة: 
كلية العلوم ال�صرعية.

املركــز: 
مركز البحث العلمي فـي الكلية.

املجلــ�س: 
املجل�س االأكادميي فـي الكلية.

العميــد: 
عميد الكلية.

اللجنــة: 
جلنة البحث العلمي فـي الكلية. 

البحــث العلمــي: 
عملية فكرية منظمة من اأجل تق�صي احلقائق فـي م�صاألة اأو م�صكلة معينة باتباع طريقة 

علمية منظمة بغية الو�صول اإىل نتائج مو�صوعية.

الب�حــث الرئيــ�س: 
ع�صو هيئة التدري�س اأو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي ميثل املجموعة امل�صاركة 

فـي م�صروع البحث العلمي، ويتوىل االإ�صراف عليها واإدارتها، ومتثيلها لدى الكلية.

الب�حــث امل�شــ�رك: 
ع�صو هيئة التدري�س اأو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي ي�صرتك مع جمموعة 

من الباحثني الإجناز م�صروع البحث العلمي يتم التعاقد عليه مع الكلية.
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املــ�دة ) 2 (

تن�صاأ فـي الكلية جلنة ت�صمى )جلنة البحث العلمي( ت�صكل بقرار من العميد كل عامني بعد 

موافقة املجل�س، برئا�صته، وع�صوية كل من:

1 - م�صاعد العميد لل�صوؤون االأكادميية                                نائبا للرئي�س

2 - روؤ�صاء االأق�صام العلمية فـي الكلية                                  اأع�صــــــــــــــــــــــــــــاء

3 - مدير املركز                                                                     مقـــــــــــــــــــــــــــــــررا 

ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة وجود مانع يحول دون ح�صوره.

املــ�دة ) 3 (

تعقــــد اللجنــــة اجتماعاتهــــا مرتــــني فـي كــــل عـــام اأكادميــي بدعــوة من رئي�صهــا اأو نائبـــه 

فـي حالة عدم وجود الرئي�س، اأو كلمـا اقت�صــت ال�صـــرورة ذلك، ويكـــون انعقادهـــا �صحيحا 

بح�صور اأغلبية االأع�صـــاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. 

وللجنة اأن تدعو حل�صور اجتماعاتها من ترى اال�صتعانة بهم من ذوي اخلربة اإذا اقت�صت 

امل�صلحة العامة ذلك، دون اأن يكون لهم حق الت�صويت.

يرجـــح  الت�صـــاوي  وعنـــد  احلا�صرين،  االأع�صاء  اأ�صوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وت�صدر 

اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

املــ�دة ) 4 (

تختـــ�س اللجنـــة مبـــا ياأتـــي: 

1 - و�صع االأ�ص�س اخلا�صة بالبحث العلمي من حيث موا�صفاته ومو�صوعاته وتوثيق 

م�صادره والتي من �صاأنها احلفاظ على املعايري العلمية املطلوبة فـي البحث العلمي.

2 - ر�صم خارطة البحث العلمي فـي الكليـــة. 

3 - العمل على تر�صيخ املمار�صات االأخالقية فـي البحث العلمي فـي الكلية عن طريق 

البحث  فـي  الالزمة  واالأخالقيات  ال�صلوك،  بقواعد  واملجتمع  الباحثني  تثقيف 

العلمي.

4 - ت�صجيع م�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�س فـي املقرتحات البحثية اجلديدة. 

5 - العمل، بالت�صاور مع اأق�صام الكلية، على ترتيب االأولويات البحثية. 

6 -  التن�صيق مع القطاع اخلا�س لتمويل االأن�صطة البحثية.

7 - تقييم مقرتحات البحوث املمولة املقدمة من اأع�صاء هيئة التدري�س فـي الكلية.
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8 - التاأكد من توافر املوارد الالزمة لتنفـيذ البحث العلمي.

9 - تقدمي التو�صيات املنا�صبة ب�صاأن مقرتحات البحوث العلمية واإحالتها اإىل املجل�س 

لالعتماد.

10 - مراجعة التقارير الدورية والنهائية مل�صاريع البحث العلمي التي تدعمها الكلية 

وتقييمها ورفعها اإىل املجل�س لالعتماد.

11 - مراجعة اتفاقيات البحوث مع اجلهات االأخرى.

األف ريال  اإذا جتاوز )1000(  12 - التو�صية باملوافقة على تقدمي دعم للبحث العلمي 

عماين.

13 - التو�صية با�صرتداد مبالغ دعم البحث العلمي.

الف�شـــل الث�نــي

م�شــ�در متويــل البحــوث العلميــة 

املــ�دة ) 5 (

تتوىل الكلية تقدمي الدعم املايل للبحث العلمي، وذلك من خالل االآتي:

1 - املبالغ التي تخ�ص�س لذلك من موازنة الكلية.

2 - الدعم املقدم من وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�صخا�س االعتبارية 

العامة.

3 - املنح التي تقدم للكلية بعد اأخذ املوافقات الالزمة لذلك وفق النظم والقوانني 

املعمول بها.

4 - اإيرادات البحوث والكتب واملجالت العلمية.

5 - اإيرادات اال�صت�صارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية اإىل املوؤ�ص�صات االأخرى.

املــ�دة ) 6 (

يتوىل املجل�س البت فـي طلبات الدعم املايل للبحوث العلمية.

املــ�دة ) 7 (

يجـــوز للعميد - بناء على تو�صية اللجنة - ا�صرتداد الدعم املقرر الأي م�صروع بحث علمي 

كليـــــا اأو جزئيــا فـي حالة توقف البحث العلمي لغري االأ�صباب اخلارجة عن اإرادة الباحث، 

اأو املجموعة امل�صاركة فـي اإجنازه.
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املــ�دة ) 8 (

يجـــب بقـــرار مــــن العميـــد - بنـــاء علــــى تو�صية اللجنة - ا�صرتداد الدعم املقرر للباحث 

اأو للمجموعة امل�صاركة فـي اإجناز بحث علمي فـي حالة التق�صري فـي اإجناز البحث اأو عدم 

تنفـيذه وفقا للمراحل املقررة له، دون عذر تقبله اللجنة.

الف�شــل الث�لــث

اإجراءات احل�شول على الدعم امل�يل للبحث العلمي 

املــ�دة ) 9 (

يكون تقدمي طلب الدعم املايل للبحث العلمي والبت فـيه، على النحو االآتي:

اإىل  الكلية لهذا الغر�س  ال�صاأن على النموذج الذي تعده  1 - يقدم الطلب من ذوي 

رئي�س الق�صم املعني، ليتوىل رفعه اإىل الق�صم. 

2 - يتولـــى الق�صـــم بحـــث الطلـــب ورفعــه اإلـــى م�صاعـــد العميــد الإبـــداء راأيـــه ثــم رفعـــه 

اإىل العميد مرفقا به مذكرة بتو�صياته للبت فـيه، وفـي حالة جتــاوز قيمــة الدعـــم 

مبلــغ )1000( األف ريال عمانـــي يتولـــى العميـــد رفــع الطلـــب اإىل اللجنة م�صفوعا 

براأيه.

الإ�صدار  للعميد  واإحالته  ب�صاأنه  تو�صية  واإ�صدار  الطلب،  درا�صة  اللجنة  تتوىل   -  3

القرار.

وفـي جميع االأحوال، ي�صرتط لقبول الدعم اأال يكون قد �صبق متويله من اأي جهة حكومية 

اأو خا�صة.

الف�شــل الرابــع

م�شوؤولي�ت الب�حث الرئي�س والب�حث امل�ش�رك

املــ�دة ) 10 (

يتوىل الباحث الرئي�س املهام االآتية:

املوافقة على تقدمي الدعم  اأهميته واأخذ  1 - اقرتاح م�صروع البحث العلمي، وبيان 

املايل الإجنازه، وفق االإجراءات املبينة فـي املــــادة )9( من هذه الالئحة.

اإدارة م�صروع البحث العلمي، وفقا للخطة املعتمدة، واإن�صاء �صجل خا�س لر�صد   - 2

امل�صروفات مع امل�صتندات اخلا�صة بها.
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3 - متابعة تنفـيذ ال�صروط وال�صوابط املحددة فـي العقد املربم مع اجلهة اخلارجية 

املمولة مل�صروع البحث العلمي.

4 - تقديـــم تقاريــــر دوريــة عن كل مرحلة من مراحل اإجناز م�صروع البحث العلمي 

اإىل الق�صم.

5 - تقدمي تقرير نهائي اإىل الق�صم ومدير املركز يت�صمن جميع مراحل اإجناز م�صروع 

البحث العلمي، وح�صابا مف�صال عن امل�صروفات.

املــ�دة ) 11 (

يتوىل الباحث امل�صارك املهام االآتية:

1 - امل�صاركة فـي اإعداد مقرتح امل�صروع البحثي.  

2 - تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�س. 

الف�شـــل اخل�مــ�س

مع�ييــر تقييــم البحــوث العلميــة 

املــ�دة ) 12 (

تقيــــم م�صاريـــع البحــث العلمي املقدمة للح�صول على الدعم املايل للبحث العلمي وفقا 

للمعايري االآتية:

1 - اإ�صهام البحث العلمي املقدم فـي تو�صيع املعارف احلالية واملعارف اجلديدة.

2 - جودة منهجية البحث العلمي املقرتحة وفاعليتها فـي حتقيق اأهدافه.

3 - اإمكانية تنفـيذ البحث العلمي باالإمكانات املتوافرة.

4 - اخللفـية التعليمية والبحثية للباحث الرئي�س والباحثني امل�صاركني، واإ�صهاماتهم 

الفردية.

5 - مدى التزام اجلهات اخلارجية املمولة مل�صروع البحث العلمي. 

اال�صرتاتيجية  االأهمية  ذات  الق�صايا  على  املقرتح  العلمي  للبحث  املتوقع  االأثر   -  6

ل�صلطنة عمان.

7 - التعاون اجلماعي فـي م�صروع البحث العلمي، من حيث امل�صاركة من داخل الق�صم، 

وبني االأق�صام، مع تف�صيل الأدوار الباحثني امل�صاركني.
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8 - اإ�صراك الباحثني ال�صباب، وطالب الدرا�صات العليا، وطالب الدرجة اجلامعية، مع

ذكر تفا�صيل التو�صيف الوظيفـي لكل واحد من الباحثني امل�صاعدين.

9 - اخلطة التنفـيذية، وخمرجاتها، والربنامج الزمني املتوقع للتنفـيذ.

املــ�دة ) 13 (

ي�صرتط ملنح الدعم املايل الأي م�صروع بحث علمي اأن يكون من بني مقدمي الطلب اأحد 

اأو املوؤ�ص�صات التي تربطها اتفاقية تعاون بحثي مع الكلية، على اأن حتدد  منت�صبي الكلية 

اتفاقية التعاون اأدوار الباحثني امل�صاركني.

الف�شــــل ال�شـــ�د�س

الن�شـــر العلمــي

املــ�دة ) 14 (

يجوز بقرار من العميد - بناء على تو�صية اللجنة - تقدمي الدعم لن�صر ما ياأتي:

1 - املوؤلفات واملخطوطات.

2 - املرتجمات واملو�صوعات العلمية.

3 - وقائع املوؤمترات والندوات العلمية.

4 - ما تراه اللجنة منا�صبا للن�صر، ويخدم اأهداف الكلية.

املــ�دة ) 15 (

يقـــدم طلــــب احل�صـــول علـــى دعــم الن�صـــر العلمــي من الطلبة اأو اأع�صاء الهيئة التدري�صية 

لهذا  املركز  قبل  من  املعد  النموذج  على  املعني  الق�صم  رئي�س  اإىل  الكلية  فـي  االإدارية  اأو 

الغر�س مرفقا به امل�صتندات التي يحددها النموذج.

املــ�دة ) 16 (

ثالثة   )3( على  احل�صول  العلمي  الن�صر  دعم  على  احل�صول  طلب  فـي  البت  قبل  يتعني 

ال�صوؤون  دائرة  اإىل  وتقدميها  الن�صر  بتكلفة  والطباعة  الن�صر  دور  من  خمتلفة  عرو�س 

االإدارية واملالية فـي الكلية.
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املــ�دة ) 17 (

الدعم بعد  اأف�صلها، ويتم دفع مقدار  املقدمة واختيار  العــرو�س  درا�صـــة  املجلـــ�س  يتولـــى 

اعتماده اإىل دار الن�صر والطباعة.

املــ�دة ) 18 (

يلتـــزم احلا�صــــل علـــى دعـــم الن�صــر العلمــي باإخطار العميد كتابة خالل )10( ع�صرة اأيام 

مبا يفـيد �صدور االإنتاج العلمي، وتر�صل ن�صخة من االإخطار اإىل املركز.

املــ�دة ) 19 (

يلتزم احلا�صل على دعم الن�صر العلمي بت�صليم عدد )100( مائة ن�صخة من االإنتاج العلمي 

اإىل مكتبة الكلية.

املــ�دة ) 20 (

يراعى اإبرام عقد مع احلا�صل على دعم الن�صر العلمي، يقر فـيه باأحقية الكلية وحدها دون 

غريها فـي اإعادة ن�صر املنتج العلمي ملدة )5( خم�س �صنوات من تاريخ ن�صره، يعود بعدها 

احلق ل�صاحبه اأو ورثته ال�صرعيني.

الف�شـــل ال�ش�بــع

بــراءة االختــراع

املــ�دة ) 21 (

اإمكانيات  فـيه  ا�صتعملت  براءة اخرتاع نتيجة م�صروع بحث علمي  اإىل  التو�صل  فـي حالة 

الكلية، ت�صجل با�صم الكلية وا�صم امل�صاركني فـي اإجنازه منا�صفة، وتتقا�صى الكلية ن�صبة )٪50( 

 )٪50( ن�صبة  امل�صاركون  ويتقا�صى  االخرتاع،  براءة  حتققه  دخل  اأي  من  باملائة  خم�صني 

اخلم�صني باملائة الباقية.

املــ�دة ) 22 (

اأي براءة اخرتاع يتو�صل اإليها نتيجة م�صروع بحث علمي قامت الكلية بدعمه عن طريق 

ن�صبة )٪40(  الكلية  تتقا�صى  اأن  اإجنازه، على  فـي  امل�صاركني  با�صم  منحة خارجية ت�صجل 

اأربعني باملائة من اأي دخل حتققه براءة االخرتاع، ويتقا�صى امل�صاركون ن�صبة )60%( ال�صتني 

باملائة الباقية.
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قــــرار

 رقـم ٤/2022 

باإ�شدار لئحة الرتقيات الأكادميية فـي كلية العلوم ال�شرعية 

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/35 باإن�صاء كلية العلوم ال�صرعية واإ�صدار نظامها،

واإلى الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�صرعية ال�صادرة بالقرار رقم 2018/35،

واإلى موافقة جمل�س اأمناء كلية العلوم ال�صرعية،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام لئحة الرتقيات الأكادميية فـي كلية العلوم ال�صرعية، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�شـدر فـي: ٤ مـن ذي احلجة 1٤٤3هـ

املـوافــــق: 3 مـن يوليــــــــــــو 2022م 

د. رحمة بنت اإبراهيم بن �شعيد املحروقية

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار

رئي�صـة جملـــ�س اأمنــــاء كليــــة العلـــــوم ال�صرعية
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الف�شــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيــــق اأحكــــام هـــذه الالئحـــة يق�صــد بالكلمات والعبـارات الآتيــة املعنــى املحــدد قريــن 

كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر:

الكـلـيــة: 
كلية العلوم ال�صرعية.

املجلـ�س: 
جمل�س اأمناء الكلية.

املجلـ�س الأكادميـي: 
املجل�س الأكادميي فـي الكلية.

العميـــد: 
عميد الكلية.

الق�شــــم: 
الق�صم الأكادميي الذي يعمل فـيه مقدم الطلب.

الرتقية الأكادميية: 
ح�صول ع�صو هيئة التدري�س على الدرجة العلمية الأعلى مبا�صرة.

املتقدم للرتقية: 
ع�صو هيئة التدري�س الراغب فـي احل�صول على الرتقية الأكادميية من اأ�صتاذ م�صاعد فاأعلى.

املحكــــم: 
ع�صو هيئة التدري�س فـي اإحدى املوؤ�ص�صات الأكادميية املعرتف بها. 

املــادة ) 2 (
ل يجوز ترقية ع�صو هيئة التدري�س اأكادمييا، اإل بعد ا�صتيفاء ال�صروط وال�صوابط املن�صو�س 

عليها فـي هذه الالئحة.
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املــادة ) 3 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على كافة اأع�صاء الهيئة التدري�صية فـي الكلية.

املــادة ) ٤ (

يجب اأن تكون جميع الإجراءات واملداولت اخلا�صة بالرتقية الأكادميية �صرية.

الف�شــل الثانـــي

�شـــروط الرتقيــة الأكادمييــة

املــادة ) 5 (

يبـــداأ تقديـم طلبــات الرتقيـة من الأ�صبـــوع الأول من �صهــر اأكتوبر من كــل عـام اأكادميي، 

وينتهي بنهاية الأ�صبوع الثاين من �صهر اأكتوبر من ذات العام.

املــادة ) 6 (

يتعـــني علـــى املتقــــدم للرتقية رفع طلبه اإلى جلنة الق�صم وفقا للنمـــوذج املعـــد مــن الكليــــة 

فـي هذا ال�صاأن، مرفقا به الآتي:

بيان من اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س، يت�صمن الراأي الفني املتعلق بالعمل الأكادميي    1

ملقدم الطلب.

ن�صخة من ال�صرية الذاتية.   2

امل�صتندات املن�صو�س عليها فـي املادتني )7، 8( من هذه الالئحة.   3

�صورة من الغالف والفهر�س لر�صالتي املاج�صتري والدكتوراه.   4

املــادة ) 7 (

ي�صرتط للرتقية الأكادميية اإلى درجة )اأ�صتاذ م�صارك( ما ياأتي:

اأن يكون �صاغال لوظيفة اأ�صتاذ م�صاعد.   1

اأن يكون قد اأم�صى )4( اأربع �صنوات على الأقل فـي الدرجة العلمية التي ي�صغلها،   2

)2( �صنتني منها على الأقل فـي خدمة الكلية.
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اأن ي�صتوفـي الآتي:   3

اأول : التعليم والتعلم اجلامعي، وتخ�ص�س له )25( خم�س وع�صرون درجة من التقييم، 
وي�صمل الآتي:

تدري�س املقررات فـي التخ�ص�س ملدة ل تقل عن )2( �صنتني، على األ تقل  اأ   
تقارير تقييم الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س فـي الكلية عن جيد جدا. 

الإ�صراف على بحوث التخرج، والر�صائل العلمية، ومناق�صتها.  ب   

الإ�صهام فـي مراجعة املقررات والربامج واملناهج الدرا�صية وتطويرها.  ج   

ثانيا: الإجنازات العلمية، وتخ�ص�س لها )60( �صتون درجة من التقييم، وت�صمل 
الآتي:

للن�صر،  املقبولة  اأو  املن�صورة  التخ�ص�س  جمال  فـي  العلمية  البحوث  اأ   
فـيها  تتوافر  اأن  وي�صرتط  درجة،  واأربعون  خم�س   )45( لها  وتخ�ص�س 

ال�صوابط الآتية:

اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

األ تكون م�صتلة من موؤلفاته اأو اأبحاثه الأخرى.   2

للن�صــــر   3 مقبولـــة  اأو  من�صـــورة  للرتقيــة  املقدمــة  البحـــوث  تكــون  اأن 
معتمدة،  بيانات  قاعدة  فـي  وم�صنفة  حمكمة  علمية  فـي جمالت 
وي�صتـــرط فـي املقبولـــة للنــ�صر اأن تكـــون م�صفوعـــة بخطــــاب اأ�صلــــي 

من جهة الن�صر يو�صح �صراحة قبول البحث للن�صر.

األ يقل عدد البحوث املقدمة للرتقية عن )7( �صبعة بحوث، على اأن   4
يكون منها )4( اأربعة بحوث على الأقل من�صورة، و)3( ثالثة بحوث 
على الأقل اأعدها الباحث منفردا، واأن يكون املتقدم للرتقية باحثا 

رئي�صا فـي )2( بحثني على الأقل.

اأن تكــــون البحــــوث املقدمــــة للرتقيـــة قـــد ن�صــرت اأو قبلـــت للن�صـــر    5
بعد احل�صول على درجة الدكتوراه.

اأن تكــــون )50%( خم�صــون فـي املائـــة من البحــوث املقدمــة للرتقيـــة   6

فـي جمال التخ�ص�س املطلوب للرتقية.
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الكتـــب املحكمـة اأو املرجعيــة للموؤلف اأو املرتجمــــة فـي جمال التخ�صــ�س  ب   

اأو الف�صـــول فـي الكتـــب، وتخ�صـــ�س لهـــا )5( خمـــ�س درجـــات، وي�صتـــرط 

اأن تتوافر فـيها ال�صوابط الآتية:

اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

اأن تكون من�صورة من دار ن�صر عاملية.   2

البحوث والأوراق املقدمة فـي املوؤمترات والندوات العلمية املتخ�ص�صة،  ج   

وتخ�ص�س لها )10( ع�صر درجات، وي�صرتط اأن تتوافر فـيها ال�صوابط 

الآتية:

اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

اأن تكون قدمت فـي موؤمتر اأو ندوة علمية حمكمة اأقامتها موؤ�ص�صة    2

اأكادميية عاملية اأو موؤ�ص�صة حملية اأو اإقليمية معرتف بها.

ثالثا : خدمة الكلية واملجتمع، وتخ�ص�س لها )15( خم�س ع�صرة درجة من التقييم، 
وت�صمل الآتي:

والتكليفات اأ    خارجها  اأو  الكلية  فـي  والعلمية  الإدارية  اللجان  ع�صوية 

الإدارية.

الإ�صهام فـي اأن�صطة املنظمات واجلمعيات العلمية والجتماعية املحلية ب   

اأو الإقليمية اأو الدولية. 

امل�صاركة فـي املوؤمترات والندوات العامة. ج   

ع�صوية الهيئات والروابط واجلمعيات الأكادميية فـي جمال التخ�ص�س. د   

املهمـــــــات ال�صت�صاريــــــة فــــي الأعمـــــــال احلكوميـــــة اأو املنظمــــات الدوليـــــة ه   

اأو القطاع اخلا�س. 

امل�صاركــــة فـي تاأ�صيــــ�س املوؤ�ص�صـــــات العلميــة )جامعـات اأو كليــات اأو اأق�صـــام و   

اأو مراكز اأو خمتربات اأو غريها(. 

هـهـ
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الإجازات ز    ومنح  العامة،  املحا�صرات  واإلقاء  التدريبية،  الدورات  تقدمي 
القراآنية، ونحوها.

امل�صاركــــة فـي تقديــــم فعاليـــات اأو لقاءات اأو برامج علميـــة اأو تخ�ص�صيـــة 	  
فـي و�صائل الإعالم املختلفة.

واملجالت ط    ال�صحف  فـي  املن�صورة  واملقالت  الكتب  تاأليف  فـي  ال�صرتاك 
غري املحكمة والأعمال الإبداعية.

اأي اإ�صهامـــات اأخــرى قدمهـــا املتقــدم للرتقيــة فـي جمال خدمـــة الكليــــة ي   
واملجتمع.

وفـي جميــــع الأحوال، يجـــب علــى املتقـــدم لطلـب الرتقيــــة الأكادمييـة ا�صتيفاء )5( خمــــ�س 
من العنا�صـــر املذكــورة فـي البنـــود الـــواردة فـي هذه املـــادة علــى الأقــل، على اأن تخ�ص�س 

لكل عن�صر )3( ثالث درجات.

املــادة ) 8 (

ي�صرتط للرتقية الأكادميية اإلى درجة الأ�صتاذ ما ياأتي:

اأن يكون املتقدم للرتقية �صاغال لوظيفة اأ�صتاذ م�صارك.   1

اأن يكون قد اأم�صى )5( خم�س �صنوات على الأقل فـي الدرجة العلمية التي ي�صغلها،   2
)3( ثالث �صنوات منها على الأقل فـي خدمة الكلية.

اأن ي�صتوفـي الآتي:   3

اأول : التعليم والتعلم اجلامعي، وتخ�ص�س له )20( ع�صرون درجة من التقييم، 
وي�صمل الآتي:

تدريــــ�س املقررات فـي التخ�صـــ�س ملــــدة ل تقل عن )3( ثـــالث �صنـــوات، اأ   
على األ تقل تقارير تقييم الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س عن جيد جدا. 

الإ�صراف على بحوث التخرج، والر�صائل العلمية، ومناق�صتها. ب   

الإ�صهام فـي مراجعة املقررات والربامج واملناهج الدرا�صية وتطويرها. ج   
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ثانيا : الإجنازات العلمية، وتخ�ص�س لها )70( �صبعون درجة من التقييم، وت�صمل 
الآتي:

للن�صر، اأ    املقبولة  اأو  املن�صورة  التخ�ص�س  جمال  فـي  العلمية  البحوث 

وتخ�ص�س لها )45( خم�س واأربعون درجة، وي�صرتط فـيها ما ياأتي:

اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

األ تكون م�صتلة من موؤلفاته اأو اأبحاثه الأخرى.   2

األ يكون قد �صبق اأن مت تقدميها للرتقية.   3

للن�صــر   4 مقبولــة  اأو  من�صورة  للرتقيــة  املقدمــة  البحــوث  تكــون  اأن 

معتمدة،  بيانات  قاعدة  فـي  وم�صنفة  علمية حمكمة  فـي جمالت 

وي�صتــــرط فــي املقبولــة للنــ�صر اأن تكـــون م�صفوعــة بخطــاب اأ�صلــي 

من جهة الن�صر يو�صح �صراحة قبول البحث للن�صر.

األ يقل عدد البحوث املقدمة للرتقية عن )14( اأربعة ع�صر بحثا،   5

و)3(  من�صورة،  الأقل  على  بحوث  �صبعة   )7( منها  يكون  اأن  على 

ثالثة بحوث على الأقل اأعدها الباحث منفردا، واأن يكون فـي )6( 

�صتة اأبحاث على الأقل باحثا رئي�صا. 

اأو قبلت للن�صر بعد   6 اأن تكون البحوث املقدمة للرتقية قد ن�صرت 

ترقية  اآخر  على  احل�صول  وبعد  الدكتوراه،  درجة  على  احل�صول 

علمية.

املقدمة   7 البحوث  من  املائة  فـي  و�صبعون  خم�س   )%75( تكون  اأن 

للرتقية فـي جمال التخ�ص�س الدقيق املطلوب للرتقية.

الكتب املحكمة اأو املرجعية للموؤلف اأو املرتجمة فـي جمال التخ�ص�س ب   

اأو الف�صول فـي الكتب، وتخ�ص�س لها )5( خم�س درجات، وي�صرتط اأن 

تتوافر فـيها ال�صوابط الآتية:
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اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

اأن تكون من�صورة من دار ن�صر عاملية.   2

األ تكون �صمن الإجنازات التي �صبق اأن ح�صل بها املتقدم على الرتقية   3
للدرجة ال�صابقة.

العلمية املخت�صة،  املوؤمترات والندوات  البحوث والأوراق املقدمة فـي  ج   
فـيها  تتوافر  اأن  وي�صرتط  درجة،  ع�صرة  خم�س   )15( لها  وتخ�ص�س 

ال�صوابط الآتية:

اأن تت�صم باجلودة والأ�صالة والإبداع.   1

اأن تكون قدمت فـي موؤمتر اأو ندوة علمية حمكمة اأقامتها موؤ�ص�صة   2
اأكادميية عاملية.

األ تكــــــون �صمــــن الإجنــــازات التـــي �صبـــق اأن ح�صـــل بهـــــا املتقــــــدم   3
على الرتقية للدرجة ال�صابقة.

حتكيم البحوث وع�صوية املجالت العلمية، وتخ�ص�س لها )5( خم�س  د   
درجات.

التقييم،  من  درجات  ع�صر   )10( لها  وتخ�ص�س  واملجتمع،  الكلية  ثالثا : خدمة 
وت�صمل الآتي:

والتكليفات اأ    خارجها  اأو  الكلية  فـي  والعلمية  الإدارية  اللجان  ع�صوية 
الإدارية.

الإ�صهام فـي اأن�صطة املنظمات واجلمعيات العلمية والجتماعية املحلية ب   
اأو الإقليمية اأو الدولية.

امل�صاركة فـي املوؤمترات والندوات العامة. ج   

ع�صوية الهيئات والروابط واجلمعيات الأكادميية فـي جمال التخ�ص�س. د   

املهمــــات ال�صت�صــــارية فـي الأعمــــال احلكوميــــة اأو املنظمـــــات الدوليــــــة ه   
اأو القطاع اخلا�س. 

هـهـ
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امل�صاركـــة فـي تاأ�صـــي�س املوؤ�صـــ�صات العلميــــة )جامعات اأو كليات اأو اأق�صام و   

اأو مراكز اأو خمتربات اأو غريها(. 

تقدمي الدورات التدريبية، واإلقاء املحا�صرات العامة، ومنح الإجازات ز   

القراآنية، ونحوها.

اأو تخ�ص�صية 	    اأو برامج علمية  اأو لقاءات  امل�صاركة فـي تقدمي فعاليات 

فـي و�صائل الإعالم املختلفة.

ال�صرتاك فـي تاأليف الكتب واملقالت املن�صورة فـي ال�صحف واملجالت ط   

غري املحكمة والأعمال الإبداعية.

الكلية ي    فـي جمال خدمة  للرتقية  املتقدم  قدمها  اأخرى  اإ�صهامات  اأي 

واملجتمع.

وفـي جميــع الأحـوال، يجب على املتقدم لطلب الرتقيـــة الأكادمييـــة ا�صتيفـــاء )5( خمــ�س 

من العنا�صـر املذكــورة فـي البنــود الواردة فـي هذه املــادة على الأقـل، على اأن تخ�ص�س لكــل 

عن�صر )2( درجتان.

الف�شــل الثالـــث

جلــان الرتقيــة الأكادمييـة والتحكيــم

املــادة ) 9 (

ت�صكل فـي الكلية جلنتان للرتقية الأكادميية، وذلك على النحو الآتي:

 جلنة الق�صم، ت�صكل بقرار من رئي�س الق�صم مدتها �صنة قابلة للتجديد.  1

 جلنة الكلية، ت�صكل بقرار من العميد بناء على تو�صية من املجل�س الأكادميي.   2

ويكون  ذلك،  ال�صرورة  اقت�صت  كلما  رئي�صهما  من  بدعوة  اجتماعاتهما  اللجنتان  وتعقد 

انعقادهما �صحيحا بح�صور جميع اأع�صائهما، وت�صدر قراراتهما بالأغلبية، وعند الت�صاوي 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة. 
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املــادة ) 10 (

ي�صرتط فـي جلنة الق�صم الآتي:

اأن يكون عدد اأع�صائها فرديا مبن فـيهم الرئي�س، ول يقل عن )3( ثالثة اأع�صاء.   1

اأن يراأ�صهـــا اأعلــــى الأع�صـــاء فـي الدرجــة العلميـــة اأو الأقــــدم فـي حالـــة الت�صـــــاوي    2
فـي الدرجـــة، ويجــوز ال�صتعانة فـي رئا�صتها اأو ع�صويتها باأع�صاء هيئة التدري�س 

من موؤ�ص�صات اأكادميية معرتف بها من خارج الكلية.

اأن تكون الدرجات العلمية جلميع الأع�صاء اأكرث اأو م�صاوية لدرجة املتقدم للرتقية.   3

األ يكون رئي�صها اأو اأي من اأع�صائها زوجا اأو قريبا للمتقدم للرتقية اإلى الدرجة    4
الرابعة.

املــادة ) 11 (

تختــ�س جلنــة الق�صـم بالآتــي:

ت�صلم طلب الرتقية، ومراجعة جميع الأوراق وامل�صتندات اخلا�صة بالطلب، والتاأكد    1
من توافرها بح�صب �صروط الرتقية، وتقييم ملف الرتقية.

اقتــــرا	 قائمــــة باأ�صمــاء )6( �صتـــة حمكمني فـي جمـــال تخ�ص�س املتقــدم للرتقيــة،    2
وفقا لل�صروط الواردة فـي املــادة )14( من هذه الالئحة.

اإخطار املتقدم للرتقية باأي م�صتندات ل�صتيفائها.    3

اإخطار املتقدم للرتقية غري امل�صتوفـي لل�صروط املن�صو�س عليها فـي املادتني )7، 8(    4
الإلكرتوين مع ذكر  اأو عن طريق الربيد  من هذه الالئحة برف�س طلبه كتابة، 

الأ�صباب.

امل�صتندات    5 اكتمال  حال  فـي  الكلية  جلنة  رئي�س  اإلى  للرتقية  املتقدم  ملف  رفع 
املطلوبة، واإبداء الراأي فـي امل�صتندات اخلا�صة بالطلب.

اأي مهام اأخرى ت�صند اإليها من العميد.   6
ويجب على جلنــة الق�صــم اإجنــاز املهـــام املوكلــــة اإليها خـــالل )30( ثالثــــني يومـــــا من تاريخ 

ت�صلم الطلب، ورفعه اإلى جلنة الكلية م�صفوعا براأيها لعتماده.
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املــادة ) 12 (

ي�صرتط فـي جلنة الكلية الآتي:

اأن يكون عدد اأع�صائها فرديا مبن فـيهم الرئي�س، ول يقل عن )5( خم�صة اأع�صاء.   1

اأن يراأ�صهـــــا اأعلـــى الأع�صــــاء فـي الدرجــة العلميــة اأو الأقـــدم فـــي حالــــة الت�صــــــاوي   2
فـي الدرجـــة، ويجــوز ال�صتعانـــة فـي رئا�صتها اأو ع�صويتها باأع�صاء هيئة التدريــ�س 

من موؤ�ص�صات اأكادميية معرتف بها من خارج الكلية.

األ تقل الدرجة العلمية لرئي�صها اأو اأي من اأع�صائها عن درجة املتقدم للرتقية.   3

األ يكون رئي�صها اأو اأي من اأع�صائها زوجا للمتقدم للرتقية اأو قريبا له اإلى الدرجة   4
الرابعة.

املــادة ) 13 (

تخت�س جلنة الكلية بالآتي:

ت�صلم طلب الرتقية من قبل رئي�س جلنة الق�صم ومراجعة جميع الأوراق وامل�صتندات    1
اخلا�صة بالطلب، والتاأكد من توافرها بح�صب �صروط الرتقية، وتقييم ملف الرتقية.

كتابة تقرير مف�صل للمجل�س الأكادميي برف�س طلب الرتقية فـي حال قررت جلنة    2
الكلية عدم اإر�صال امللف اإلى املحكمني، مع بيان الأ�صباب.

اختيار املحكمني من قوائم املر�صحني التي رفعتها جلنة الق�صم اأو غريهم، واإر�صال    3
قائمة بالإجنازات العلمية مع البحوث املقدمة للرتقية.

اأداء املتقدم للرتقية فـي جمايل الكفايات التدري�صية وخدمة املجتمع وفق    4 تقييم 
الآلية املن�صو�س عليها فـي الالئحة.

كتابة تقرير للمجل�س الأكادميي مت�صمنا التو�صية برتقية املتقدم فـي احلالتني    5
الآتيتني:

اإذا بلغ متو�صط جمموع الكفايات التدري�صية والإجناز العلمي وخدمة الكلية اأ   
واملجتمع )60( �صتني درجة فاأعلى للمتقدم اإلى اأ�صتاذ م�صارك، و)70( �صبعني 
درجة فاأعلى للمتقدم اإلى اأ�صتاذ، بغ�س النظر عن درجات كل كفاية على حدة.

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

اإذا بلغ متو�صط درجات املحكمني )30( ثالثني درجة فاأعلى للمتقدم للرتقية ب   
اإلى اأ�صتاذ م�صارك، و)40( اأربعني درجة فاأعلى للمتقدم اإلى اأ�صتاذ، بغ�س النظر 

عن درجات كل كفاية على حدة.

كتابـــة تقريـــر مف�صل للمجلـــ�س الأكادميـــي برفـــ�س طلـــب الرتقيــة اإذا لــــم تتحقق   6
الدرجة املذكورة فـي البند رقم )5( من هذه املادة.

اإخطــار املتقـــدم للرتقيـــة باأ�صبــاب رفــ�س ترقيتـــه خــــالل )15( خم�صــــة ع�صـــر يومــا   7
من تاريخ رفع التقرير بعدم الرتقية اإلى املجل�س الأكادميي.

اأي مهام اأخرى ت�صند اإليها من املجل�س الأكادميي.   8
ويجب على جلنة الكلية اإجناز املهام املوكلة اإليها خالل )3( ثالثة اأ�صهر من تاريخ اإحالة 

طلب الرتقية اإليها.

املــادة ) 1٤ (

ل يجوز للمتقدم للرتقية امل�صاركة فـي رئا�صة اأو ع�صوية اأي من جلان الرتقية خالل فرتة 
النظر فـي طلبه.

املــادة ) 15 (

ي�صرتط فـي املحكمني الآتي:

األ يقل عددهم عن )3( ثالثة حمكمني، واأل تقل درجتهم العلمية عن درجة املتقدم   1
للرتقية.

اأن يكون املحكم خمت�صا فـي جمال التخ�ص�س الرئي�س للمتقدم للرتقية.  2

األ يكـــون املحكـــم م�صرفـــا على املتقدم للرتقيــة فـي ر�صالتـــه للماج�صتيــر اأو ر�صالتــــه   3
للدكتـــوراه.

األ يكــــون املحكـــم م�صرتكـــا مــع املتقـــدم للرتقية فـي اأي عمـل علمــي �صمـن الإنتــاج   4
العلمي املقدم للرتقية.

األ يكون املحكم زوجا للمتقدم للرتقية اأو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.   5

اأن يكون جميع املحكمني من خارج الكلية.   6
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 املــادة ) 16 (

مينح املحكم اخلارجي مكافاأة مقدارها )200( مائتا ريال عماين نظري قيامه بتحكيم ملف 

الرتقية.

الف�شــل الرابــع

قــرار الرتقيـــة والتظلــم

املــادة ) 17 (

يختــ�س العميــد باإ�صدار قــرار ترقيــة اأع�صــاء هيئـــة التدري�س بــعد العـــر�س علــى املجلـــ�س 

الأكادميي وموافقة املجل�س.

املــادة ) 18 (

الق�صم برف�س طلب الرتقية  يجوز للمتقدم للرتقية الأكادميية التظلم من قرار جلنة 

خالل )30( ثالثني يوما اإلى العميد، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما 

التظلم  على  الرد  عدم  ويعترب  نهائيا،  التظلم  فـي  البت  قرار  ويكون  تقدميه،  تاريخ  من 

خالل الأجل املحدد رف�صا له.

كما يجوز للمتقدم للرتقية الأكادميية التظلم من قرار جلنة الكلية برف�س طلب الرتقية 

 )30( خالل  التظلم  فـي  البت  ويجب  الأكادميي،  املجل�س  اإلى  يوما  ثالثني   )30( خالل 

الرد  التظلم نهائيا، ويعترب عدم  البت فـي  ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويكون قرار 

على التظلم خالل الأجل املحدد رف�صا له.
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مكتب بي دي �أو
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة د�ي�شون �إلكرتيك �ند كوميونكي�شن �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي اأو اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة داي�شون اإلكرتيك اند كوميونكي�شن �ش.م.م, 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1311322, وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل 
الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـري, وعلـى اجلميــع مراجعــة  اأمـام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 1176 ر.ب: 112
هاتف رقم: 92990093 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 

مكتب �أركان م�شقط �لوطنية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة جزيرة �لإعمار �حلديثة �ش.م.م
احلديثة  الإعمار  جزيرة  �شركـة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  الوطنية  م�شقط  اأركان  مكتب  يعلن 
وحـده  وللم�شفــي   ,1329583 بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م, 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـى  الغـري,  اأمـام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حـــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 229 ر.ب: 329

هاتف رقم: 95914039 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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�أحمد بن ر��شد بن خدمي �لفتحي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مو�رد �لبحرين للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن را�شد بن خدمي الفتحي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة موارد البحرين للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1116653, وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة

هاتف رقم: 92669409
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية 

ل�شركة جنوم �لطريف �حلديثة للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن را�شد بن خدمي الفتحي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جنوم الطريف احلديثة 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1151115, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة

�ش.ب: 118 ر.ب: 321
هاتف رقم: 92669409

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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مو�شى بن نا�شر بن ناجم �لتميمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة ورثة نا�شر بن ناجم بن �شعود �لتميمي للتجارة - ت�شامنية

يعلن مو�شى بن نا�شر بن ناجم التميمي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ورثة نا�شر بن ناجم بن �شعود 
 ,1047353 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة  التميمي 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/6/29م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�لغربة �ل�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: 92277645
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي

حممد بن عبد�ملجيد بن عبد �لعزيز �لزدجايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لفيد�ق للمقاولت �ش.م.م
الفيداق  اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة  الزدجايل  العزيز  يعلن حممد بن عبداملجيد بن عبد 
وللم�شفي   ,1234945 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للمقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحم - حمافظة �شمال �لباطنة

هاتف رقم: 92388990
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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نايف بن حممد بن �شلطان �ملالكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ميد�ن �لتعمري �لعاملية �ش.م.م
يعلن نايف بن حممد بن �شلطان املالكي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ميدان التعمري العاملية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1259073 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2022/5/23م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: 949 ر.ب: 121
هاتف رقم: 93288882

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

�أحمد بن طالب بن عبد�للـه �ل�شعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لغيث �لعاملية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن طالب بن عبداللـه ال�شعدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة الغيث العاملية �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1281148, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 1452 ر.ب: 132
هاتف رقم: 91980044

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

حممد بن علي بن حممد �لغمال�شي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية 
ل�شركة حممد بن علي بن حممد �لغمال�شي و�شريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن حممد الغمال�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة حممد بن علي بن 
حممد الغمال�شي و�شريكه للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
1066275, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحم - حمافظة �شمال �لباطنة 

�ش.ب: 55 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99877667

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

�أحمد بن �شعيد بن م�شعود �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لوجهات �لعاملية للتجارة - ت�شامنية
العاملية  الوجهات  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  العامري  م�شعود  بن  �شعيد  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1036682, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/6/28م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 178 ر.ب: 211

هاتف رقم: 95338550
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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علي بن �شعيد بن عامر �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة علي �لعامري و�شركاه للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة علي العامري و�شركاه  يعلن علي بن �شعيد بن عامر العامري 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1557017, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99340955

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 

�شامل بن خلفان بن خمي�ش �ل�شاعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة رو��شي �لروي�ش للتجارة و�ملقاولت - تو�شية
اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة روا�شي الروي�ش  يعلن �شـــامل بن خلفـــان بن خميــ�ش ال�شـــاعدي 
للتجارة واملقاولت - تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1153969, 
فـي  ال�شركـــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2018/2/22م,  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 323 ر.ب: 416

هاتف رقم: 99648800
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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جا�شم بن ن�شيب بن �شغري �ل�شعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة روعة �لأنظار للتعمري �ش.م.م
يعلن جا�شم بن ن�شيب بن �شغري ال�شعدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة روعة الأنظار للتعمري 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,1068420 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �ل�شويق - حمافظة �شمال �لباطنة 

�ش.ب: 368 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99444402

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

ريا�ش عا�شور يو�شف ك�شكا�ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لق�شر �مللكي للم�شاريع �ملتكاملة �ش.م.م
للم�شاريع  امللكي  الق�شر  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ك�شكا�ش  يو�شف  عا�شور  ريا�ش  يعلن 
الـتجاري بالرقــــم 1379307, وللم�شفي  اأمانـــة ال�شجل  لـــدى  املتكاملة �ش.م.م, وامل�شجلـــة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 96767846

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي
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�شليمان بن �شامل بن �شليمان �ل�شويل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أبو �شامية �لدولية �ش.م.م
يعلن �شليمان بن �شامل بن �شليمان ال�شويل اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة اأبو �شامية الدولية 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1058998, وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/5/22م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية بركاء - حمافظة جنوب �لباطنة

هاتف رقم: 99460998
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

�شليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �للم�شة �لأخرية لالإن�شاء�ت - ت�شامنية
يعلن �شليمان بن علي بن عبا�ش العجمي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة اللم�شة الأخرية لالإن�شاءات - 
الـتجاري بالرقــــم 1131358, وللم�شفي وحـده  اأمانـــة ال�شجل  لـــدى  ت�شامنية, وامل�شجلـــة 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99310655

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 
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يعقوب بن �شعيد بن �شامل �خلنب�شي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �حلا�شم �ملميز للتجارة - تو�شية
يعلن يعقوب بن �شعيد بن �شامل اخلنب�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة احلا�شم املميز للتجارة - 
وحـده  وللم�شفــي   ,1210657 بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية, 
اأمــام الغـيــــر, وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي  حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية لوى - حمافظة �شمال �لباطنة

�ش.ب: 934 ر.ب: 311
هاتف رقم: 97000120

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي 

مو�شى بن حممد بن عبد�للـه �ل�شعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة م�شاريع ح�شان طرو�دة للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ح�شان  ال�شعيدي  يعلن مو�شى بن حممد بن عبداللـه 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاولت  للتجارة  طروادة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,1128505
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �خلابورة - حمافظة �شمال �لباطنة 

هاتف رقم: 98133324
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي
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ليلى بنت بالل بن عبد�حل�شني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية 

ل�شركة بيت �لذهب �جلديد للمجوهر�ت و�لف�شة �ش.م.م

تعلن ليلى بنت بالل بن عبداحل�شني اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت الذهب اجلديد للمجوهرات 
بالرقـم 1155086, وللم�شفية وحـدها  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  والف�شة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:2978 ر.ب:112

 هاتف رقم: 97766125 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــية

عبد�لرحمن بن �شعيد بن علي �لعي�شائي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لركائز �ملتقدمة �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة الركائز املتقدمة 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1323055, وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/3/1م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ملو�لح - ولية �ل�شيب - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: 96571116
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

�أ�شعد بن زهر�ن بن حممد �لنبهاين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مزون �ل�شرق �لأو�شط �ش.م.م
يعلن اأ�شعد بن زهران بن حممد النبهاين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مزون ال�شرق الأو�شط 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1182297 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2022/6/20م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�لغربة �ل�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 209 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99845175

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

حممد بن نا�شر بن حممد �لبطا�شي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة د�ر �خلليج �لعاملية للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة دار اخلليج العاملية  يعلن حممد بن نا�شر بن حممد البطا�شي 
 ,1095209 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 95588118

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي
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عز�ن بن حميد بن حممد �لربيكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة مل�شات �شحم �لوطنية للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية

يعلن عزان بن حميد بن حممد الربيكي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مل�شات �شحم الوطنية 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1150964, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة 

هاتف رقم: 99499235
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي

يا�شر بن عبد�للـه بن حممد �ل�شنفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �أ�شول �مل�شتقبل للتجارة �ش.م.م
امل�شتقبل  اأ�شول  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�شنفري  حممد  بن  عبداللـه  بن  يا�شر  يعلن 
للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1200113, وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99298183
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي
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نايف بن حلي�ش بن حممد �لرو�شدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة طيف �خلليج �ملميز للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية

يعلن نايف بن حلي�ش بن حممد الرو�شدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة طيف اخلليج املميز 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1039666, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال �لباطنة 

هاتف رقم: 96663113
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي

ح�شن �وزد��ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة حجر �لأ�شا�ش لال�شتثمار �ش.م.م
يعلن ح�شن اوزدا�ش اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة حجر الأ�شا�ش لال�شتثمار �ش.م.م, وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1418764, وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2022/6/29م, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�شقط

�ش.ب: 1024 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99105006

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي
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حممود بن خلفان �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة �لدرميت �حلديثة للم�شاريع و�لتجارة - ت�شامنية

للم�شاريع  الدرميت احلديثة  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  العربي  بن خلفان  يعلن حممود 
والتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1272957, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 91113333

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي

يو�شف بن عبد�للـه بن نا�شر �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة د�نة �لو�شطى �حلديثة للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية

يعلن يو�شف بن عبداللـه بن نا�شر العامري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة دانة الو�شطى احلديثة 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1184518, 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 355 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99381992

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�شفــي
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حممد بن عبد�لغني بن حممد �جليو�شي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لعاديات �لدولية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبدالغني بن حممد اجليو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة العاديات الدولية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1019779 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2022/6/27م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ل�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: 92977157
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي

زكريا بن �شعيد بن �أحمد �ل�شنفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لنجمة خلدمات �شف �ل�شيار�ت �ش.م.م
يعلن زكريا بن �شعيد بن اأحمد ال�شنفري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النجمة خلدمات �شف ال�شيارات 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,1010958 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:783 ر.ب:100 

هاتف رقم:99356362- 93299049 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�شفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكوين للطاقة �ش.م.م
يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�صت�صار�ت �ملالية وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�صركة تكوين للطاقة �ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٩٤١، 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة 

�لآتـي:
غال - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠١٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب دار الألباب ملراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز التخ�س�سي للتوحد �ش.م.م
يعلن مكتب د�ر �لألباب ملر�جعة وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملركز �لتخ�ص�صي 
للتوحد �ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٦١٦٨، وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لآتـي:
الغربة اجلنوبية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٥٢١ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٢٣٨٨٧١٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب �ساللة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيادر املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب �صاللة لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لبيادر �ملتحدة للتجارة - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٠٦٤، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٥م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
�ش.ب:١٢٣٨ ر.ب:٢١١ 

هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٢٢ فاك�ش رقم:٢٩٢٣٧٤٥٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

ح�سن بن عامر بن علي امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز وادي �سحم للتجارة - تو�سية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رموز و�دي �صحم للتجارة -  يعلن ح�صن بن عامر بن علي �مل�صرفـي 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٧٦٢١، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٧٧٢٦٠٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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نايف بن حممد بن �سلطان املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد الثاين للتجارة �ش.م.م

يعلن نايف بن حممد بن �صلطان �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لحتاد �لثاين للتجارة 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٣٦٢٥٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٩٤٩ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٣٢٩٩٩٩٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الإن�ساءات والتعمري �ش.م.م

يعلن نايف بن حممد بن �صلطان �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صموخ �لإن�صاء�ت و�لتعمري 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤١٨٣٣، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٥/٢٣م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
�ش.ب:٩٤٩ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٣٢٨٨٨٨٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن م�سعود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة للبناء والتعمري - ت�سامنية
يعلن �أحمد بن �صعيد بن م�صعود �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طاقة للبناء و�لتعمري - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٤٣٥٢، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/٢٨م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لآتـي:
ولية طاقة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣٥ ر.ب:٢١٨ 
هاتف رقم:٩٥٣٣٨٥٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الجتاهات العاملية �ش.م.م

�لعاملية  �صركة �لجتاهات  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  �صعيد بن م�صعود  �أحمد بن  يعلن 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٣٩٧١٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٧٥ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٥٣٣٨٥٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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�سليمان بن علي بن عبا�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سر احلديثة لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن �صليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بو�صر �حلديثة لالإن�صاء�ت 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٦٠٢٤، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاو احلديثة لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن �صليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لفاو �حلديثة لالإن�صاء�ت 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٤٩٩٢، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمران الف�سية لالإن�ساءات - تو�سية

يعلن �صليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عمر�ن �لف�صية لالإن�صاء�ت - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٧٣٠٩، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥ 

هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه الأزكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جربين للريا�سة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن �صعيد بن عبد�للـه �لأزكوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جربين للريا�صة �ش.م.م، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٨٢٤٥، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م، 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
الوطية - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٤٢٢١١٣٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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علي بن جابر بن مربوك الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلن علي بن جابر بن مربوك �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صار للخدمات �لفنية 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠١٨٨٦، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٩٤ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٢٢٨٢٠٨٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن عبداللـه بن �سعيد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان�سام اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلن �صليمان بن عبد�للـه بن �صعيد �ملحاربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ن�صام �خلليج للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٩٦٣٣، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/٢٩م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لآتـي:
ولية بدبد - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٣٠٦ ر.ب:٦٠٠ 
هاتف رقم:٩٢٥٢٠٢٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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حميد بن علي بن حميد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حميد بن علي الزيدي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حميد بن علي بن حميد �لزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حميد بن علي �لزيدي و�صركاه 
وفقا لتفاق   ،٧٠٤٠٦٤٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية،   - للتجارة 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م،  �ل�صركاء 
باأعمــال �ل�صركـــة  �لتــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة �لأمــور  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩١١٠٨٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

�ساكر بن حممد بن عبداللـه الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان الرقادي و�سريكه - ت�سامنية
يعلن �صاكر بن حممد بن عبد�للـه �لهد�بي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خلفان �لرقادي و�صريكه - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٢١٨٩، وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/٢٥م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لآتـي:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٠٤٧٣٧٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1450(

اأحمد بن �سيف بن حمدان الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سور حماد للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �صيف بن حمد�ن �لذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبر�ج �صور حماد للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٠٩٠، وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٢٢٢٢ ر.ب:٣٢٥ 
هاتف رقم:٩٥٩٩٣٠٤٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن �سعيد احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلرباء للتكنولوجيا احلديثة �ش.م.م
يعلن عبد�للـه بن نا�صر بن �صعيد �حلوقاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلرب�ء للتكنولوجيا 
لتفاق  وفقا   ،١٢٦٩٢٦٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م،  �حلديثة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٩م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
املوالح اجلنوبية - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٥٤٢ ر.ب:١٣٠ 
هاتف رقم:٩٩٣٦٢٢٢١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن حمود بن علي ال�سرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي وعبداللـه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن عبد�للـه بن حمود بن علي �ل�صرجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة علي وعبد�للـه للتجارة 
و�ملقاولت - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٠٥٠١، وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:١٨٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٣٣٣١٦٥٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن فار�ش النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن عبداللـه بن فار�ش النهدي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن عبد�للـه بن فار�ش �لنهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة علي بن عبد�للـه بن فار�ش �لنهدي 
وللم�صفي   ،٢١٤٣٩٢٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية،   - للتجارة  و�صركاه 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٧٢١١٧٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�سفــي
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حمد بن �سعيد بن �سلطان الفالحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املتحدة للنقل �ش.م.م

يعلن حمد بن �شعيد بن �شلطان الفالحي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة املدينة املتحدة للنقل 

�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1063224، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99019675

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركون العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأركون 

انتهاء  عـــن   ،12٩٧10٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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هالل بن حممد بن �شلطان ال�شيباين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة هالل بن حممد ال�شيباين و�شريكته للتجارة - تو�شية

حممد   بن  هالل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شيباين  �شلطان  بن  حممد  بن  هالل  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة  ال�شيباين و�شريكته 

٧٠٤٥١١٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هالل بن حممد بن �شعيد احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن هالل بن حممد بن �شعيد احلارثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قوافل البيداء للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٤٠٦٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

جنمة بنت من�شور بن يحيى الكندية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو عارف الكندي للتجارة �ش.�ش.و
الكندي  اأبو عارف  امل�شفية ل�شركـة  الكندية ب�شفـتــها  تعلـن جنمة بنت من�شور بن يحيى 
للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤١١٩٠٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

�شالح بن حممد بن �شالح البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع درة اخلليج الكربى �ش.م.م
درة اخلليج  ل�شركـة م�شاريع  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  بن �شالح  يعلـن �شالح بن حممد 
انتهاء  عـــن   ،١١٩٨٩٧٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الكربى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٠(

يا�شر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�ش املتحدة - تو�شية
يعلـن يا�شر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة يا�ش املتحدة - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٥٧٣٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خمتار بن طالب بن زايد الرا�شدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع نزوى الرائدة - ت�شامنية
يعلـن خمتار بن طالب بن زايد الرا�شدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع نزوى الرائدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٠٦١٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن �شعيد بن �شيف اخلرو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املفرو�شات املمتازة �ش.م.م
يعلـن �شامل بن �شعيد بن �شيف اخلرو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املفرو�شات املمتازة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٢٥٣٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج الب�شتان للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الب�شتان  برج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شيف اخلرو�شي  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٤٦٧٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٠(

حمد بن �شامل بن حمد البحري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ اخلليج العقارية - ت�شامنية
يعلـن حمد بن �شامل بن حمد البحري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شموخ اخلليج العقارية - 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٦٢٢٣، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب الفي�شل لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شخرة البي�شاء الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب الفي�شل لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شخرة البي�شاء الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٢٩٥٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن علي بن حممد الري�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة �شنا�ش املتاألقة للتجارة - تو�شية
املتاألقة  �شنا�ش  زهرة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الري�شي  حممد  بن  علي  بن  �شامل  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٩٧٦٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش النحا�ش املتاألقة للتجارة - تو�شية

املتاألقة  النحا�ش  اأر�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الري�شي  حممد  بن  علي  بن  �شامل  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٠٢٨٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٠(

�شعود بن حممد بن اأحمد احلمريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراحب للتجميل الراقي �ش.م.م
يعلـن �شعود بن حممد بن اأحمد احلمريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مراحب للتجميل الراقي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٣٠٥٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن �شعود بن اأحمد ال�شيذاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربكة لالأغذية �ش.م.م
يعلـن علي بن �شعود بن اأحمد ال�شيذاين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الربكة لالأغذية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٧٩٨٥٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد للتعليم �ش.م.م
تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة اأبعاد للتعليم �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٧٥٦٢١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

�شامل بن مرهون بن �شامل املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة ال�شعار الذهبي �ش.م.م
يعلـن �شامل بن مرهون بن �شامل املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جمموعة ال�شعار الذهبي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٦٤٠٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٠(

نعيمة بنت �شعود بن حمد احل�شنية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الب�شمة الع�شرية للت�شميم واالإعالم �ش.م.م

الع�شرية  الب�شمة  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  احل�شنية  حمد  بن  �شعود  بنت  نعيمة  تعلـن 
للت�شميم واالإعالم �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٥٠٥٣، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

اأحمد بن خليفة بن علي الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل و�شعيد اأبناء حمود الرحبي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن خليفة بن علي الرواحي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شامل و�شعيد اأبناء حمود 
بالرقـــم ١١٤٠٠٠٠،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  الرحبي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طالل بن �شنون بن �شيف الناعبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الناعبي والغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن طالل بن �شنون بن �شيف الناعبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الناعبي والغيثي للتجارة 
عـــن   ،١٠٥١٦٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن حمود بن نا�شر البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة االأنهار الذهبية احلديثة - تو�شية

 - احلديثة  الذهبية  االأنهار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  نا�شر  بن  حمود  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣١٢٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٠(

في�سل بن �سعيد بن حممد العامري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن في�شل بن �شعيد بن حممد العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العزم ال�شامخ للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧١٧٠٥٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سلطان بن �سيف بن �سليمان العامري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبناء �سيف بن �سليمان بن �سامل العامري - ت�سامنية

يعلـن �شلطان بن �شيف بن �شليمان العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبناء �شيف بن �شليمان بن 
�شامل العامري - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٣٠٣٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سوجان كيز كفتيل فرجي�س
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الفنية الفعالة للتجارة �س.م.م
يعلـن �شوجان كيز كفتيل فرجي�س ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلدمات الفنية الفعالة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨٤٩٧٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن خلفان بن نا�سر الوهيبي
 اإعــــــــــالن

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

يعلـن �شعيد بن خلفان بن نا�شر الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الزورق املتميز للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٠٩٥٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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