ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1451

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  25ذو احلجة 1443هـ

املوافـ ـ ــق  24يولي ـ ـ ــو 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/473صـ ــادر ف ـ ــي  2022/٧/21ب�شـ ـ�أن الئح ــة تنظي ــم
مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية.
وزارة الـتــراث وال�سياحــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/220صـ ــادر ف ـ ــي  2022/٧/20بتعدي ــل بع ـ ــ�ض �أحك ــام
القرار الوزاري رقم  2021/100بتحديــد ر�س ــوم
زيــارة مرك ــز فتــح اخلي ــر.
هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٨٤٥ص ـ ــادر فـ ـ ــي  2022/٧/٦ب�ش ـ ـ�أن حظ ـ ــر ت ـ ـ ــداول
م�ستح�ضــرات التجمي ـ ـ ــل ومنتج ـ ــات العنايـ ـ ــة
ال�شخ�صية التي حتتوي على مادة بوتيل فـينيل
بروبيونال (ليليال).
وزارة العمــــــل
ا�ست ــدراك.
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي جلمعية املر�أة العمانية بوالية مطرح.
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي للنادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية.
�إعالنــــــــــــــات ر�سميـــــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ا�ستدراك.
البنـك املركــزي العمانــي
�إعالن ب�ش�أن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي ٢٠٢٢/٦/٣٠م.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز احلكيم خلدمات التعليم العايل �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة لل�شقق الفندقية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للمطاعم العاملية �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز وادي �صحار للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي عبداللـه �أبو بكر الذهب و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإنارة الوطنية الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدايا احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الرحاب للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الواحد الذهبية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقا�صري للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية للتوريدات امليكانيكية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللطائف للبناء والتعمري  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الوادي للم�شاريع ال�سياحية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأثري احلديثة للإن�شاءات  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عي�سى بن م�سلم بن �أحمد امل�شيخي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوبار ال�شاملة �ش.م.م.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الظاهرة للتجارة واخلدمات �ش.م.م٣٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوثابة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز حارث لتقنية ال�سيارات �ش.م.م.
33
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال املكارم  -ت�ضامنية.
٣٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع يو�سف البو�سعيدي احلديثة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبيبة  - 2000تو�صية.
34
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الع�صامي لتعليم قيادة ال�سيارات  -تو�صية٣٥ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد و�سامل للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوت اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركاء الأهلية للتجارة �ش.م.م.
36
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م37 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية37 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سداد العاملية �ش.م.م.
٣٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي �أم �سي للتكنولوجيا �ش.م.م.
37
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزاق ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
38
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليم بن �سعيد بن �سامل ال�شيدي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
38
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت  -ت�ضامنية38 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م38 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مبني �ش.م.م.
39
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالتينيوم للحلول العاملية �ش.م.م.
39
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم الوطنية للإن�شاءات �ش.م.م.
39
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة بيت ال�سادة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية39 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت  -ت�ضامنية40 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بني عامر للتجارة  -تو�صية.
40
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار القلعة للتجارة  -تو�صية.
40
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطر الزعفران للتجارة  -ت�ضامنية.
41
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ال�سال�سل الذهبية  -ت�ضامنية.
41

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1451

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـرار وزاري
رقـم 2022/٤٧٣
ب�ش�أن الئحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،74/3
و�إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،90/55
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى وزارة التجارة
وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  86/121ب�ش�أن الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سجل التجاري،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2011/4بتنظيم مزاولة بع�ض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل املنازل،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية املنزلية توفـيق �أو�ضاعه طبقا لأحكام الالئحة
املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2011/4بتنظيم مزاولة بع�ض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل املنازل
امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٢ :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ٢١ :من يوليــــــــــــو 2022م

قـيـ�س بن مـحـمـد بن مـو�سـى الـيو�سف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار

-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1451

الئحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
الوزيــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
العمل الإنتاجي املنزيل:
م�شروع �صغري ميار�سه �صاحبه من املنزل �سواء �أكان ن�شاطا �إنتاجيا خدميا �أم حرفـيا �أم اقت�صاديا،
ويندرج فـي �أي من الأعمال الواردة فـي امللحق املرفق.
الرتخيــ�ص:
املوافقة ال�صادرة من الوزارة لل�شخ�ص الطبيعي ملمار�سة العمل الإنتاجي املنزيل.
املــادة ( ) ٢
يحظر مزاولة العمل الإنتاجي املنزيل �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة بالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة.
املــادة ( ) ٣
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص الآتي:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية.
� - 2أال يقل �سن طالب الرتخي�ص عن ( )18ثـمــانية ع�شر عاما.
� - 3أال يكـ ــون ل ــدى طالــب الرتخيـ ــ�ص ترخيـ ــ�ص �آخـ ــر مبمار�سـ ــة �أي ن�ش ــاط جتاري
�أو مهني �أو حرفـي �أو �صناعي.
� - 4سداد الر�سم املقرر.
-8-
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املــادة ( ) ٤
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى الوزارة �إلكرتونيا مرفقا به الآتي:
� - ١سند ملكية املنزل مكان ممار�سة الن�شاط� ،أو عقد الإيجار� ،أو موافقة مالك املنزل
فـي حال كان املنزل للغري.
 - ٢البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر.
 - ٣حتديد العمل الإنتاجي املنزيل املطلوب ترخي�صه.
املــادة ( ) ٥
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات بر�سم مقداره ( )3ثالثة رياالت عمانية ،ويجوز
جتديده ملدد �أخرى مماثلة بالإجراءات وال�شروط ذاتها ،على �أن يقدم طلب التجديد
خالل ( )30ثالثني يوما قبل انتهاء مدة الرتخي�ص.
املــادة ( ) ٦
يلتزم املرخ�ص له بالآتي:
 - ١االلتزام بالت�شريعات املنظمة للن�شاط الإنتاجي املنزيل املرخ�ص له.
 - ٢االلتزام باللوائح التي حتكم الن�شاط املرخ�ص به من اجلهة املخت�صة.
 - ٣الإملام مبزاولة العمل الإنتاجي املنزيل املرخ�ص له.
 - ٤عدم ت�شغيل القوى العاملة الأجنبية.
 - ٥عدم التنازل عن الرتخي�ص للغري ،ولو ب�صفة م�ؤقتة.
 - ٦عدم و�ضع �أي لوحات دعائية �أو ترويجية على املنزل �أو اجلدران اخلارجية ،وي�سمح
بو�ضع لوحة �صغرية عند مدخل املنزل ،تبني ا�سم املرخ�ص له ،ورقم الرتخي�ص،
ونوع الن�شاط ،وعبارة (�أعمال منزلية �إنتاجية) ،على �أال تتجاوز م�ساحتهــا � 30ســم * � 60ســم
و�أن تكون اللوحة م�سطحة.
 - ٧عدم تخزين �أي ب�ضائع �أو معدات �أو �آالت خارج املنزل.
 - ٨عــدم تخزيــن �أي مــواد �سامة �أو خطرة �أو قابلة لال�شتعال �أو �أي مواد �أخرى ميكن
�أن تت�سبب فـي الإ�ضرار بال�صحة العامة فـي مكان ممار�سة الن�شاط.
-9-
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املــادة ( ) ٧
يحظر على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 - ١ممار�سة الن�شاط بعد انتهاء �صالحية الرتخي�ص.
 - ٢ممار�سة الن�شاط فـي غري املكان املرخ�ص له العمل فـيه.
املــادة ( ) ٨
تفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ،قدرها ()100
مائة ريال عماين ،بعد �إنذاره كتابة من قبل اجلهات املخت�صة ب�أ�سباب املخالفة ،ومنحه
مهلة مدتها ( )3ثالثة �أيام لإزالتها ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ،وفـي حال
عدم �إزالة املخالفة ،يجوز للوزارة وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر،
ويجوز للوزارة  -بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها دون �إزالة املخالفة � -إلغاء الرتخي�ص.
املــادة ( ) ٩
يجوز للمرخ�ص له التظلم من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة
�إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بها ،ويتعني البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب فوات هذا امليعاد دون رد رف�ضا له.
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
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ملحــق
�أن�شطة الأعمال املنزلية الإنتاجية
� - 1أن�شطة التعبئة والتغليف (حل�ساب الغري).
 - 2البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.
 - 3البيع بالتجزئة للزهور والنباتات ال�صناعية.
 - 4ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
 - 5البيع بالتجزئة للمن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها.
 - 6البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة.
� - 7صنع اخلناجر العمانية.
� - 8صنع املنتجات احلرفـية من الف�ضة.
� - 9صنع املنتجات احلرفـية بتقطري الزهور والأع�شاب.
� - 10صنع املنتجات احلرفـية لإنتاج ماء وزيت اللبان.
� - 11إنتاج وتكرير زيت الزيتون.
� - 12صنع املنتجات احلرفـية من الن�سيج القطني �أو ال�صوف.
� - 13صنع املنتجات احلرفـية من اجللد.
� - 14صنع املنتجات احلرفـية من ال�سعف.
� - 15صنع املنتجات احلرفـية من اخل�شب.
� - 16صنع املنتجات احلرفـية مل�ستح�ضرات التجميل والعطور.
� - 17صنع وجتهيز البخور.
� - 18صنع وتف�صيل الكمة العمانية.
� - 19صنع املنتجات احلرفـية من الفخار واخلزف.
� - 20صنع املنتجات احلرفـية من احلجر واجلب�س.
� - 21صنع املنتجات احلرفـية من النحا�س واملعادن.
� - 22صنع املنتجات احلرفـية لأدوات ال�صيد التقليدية.
� - 23صنع املنتجات احلرفـية امل�شتقة من العظام.
 - 24تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
 - 25ت�أجري املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية (ت�شمل ف�ساتني الأفراح).
 - 26تغليف الطرود ولف الهدايا.
 - 27تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
 - 28تنظيم احلفالت.
� - 29صنع احللويات العربية.
 - 30تغليف التمور.
-11-
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وزارة الـتــراث وال�سياحــة
قـــرار وزاري
رقــم 2022/٢٢٠
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2021/100
بتحديــد ر�ســـوم زيــارة مركـــز فتــح اخليـــر
ا�ستنادا �إلى قانون الرتاث الثقافـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/91بتعديــل م�سمـ ــى وزارة الت ـ ــراث والثقافـ ــة �إل ــى وزارة
الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2021/100بتحديد ر�سوم زيارة مركز فتح اخلري،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2021/100امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
حتدد ر�سوم زيارة مركز فتح اخلري ،وفقا للجدول الآتي:
م
1

قيمة الر�سم
الزائـــــر
بالريال العماين
( )500خم�سمائة بي�سة،
الطفل العماين �أو غري العماين الذي يرتاوح عمره ويخف�ض الر�سـم �إلى ()200
مائتي بي�سة فـي حال
بني (� )12-6ستة �أعوام �إلى اثني ع�شر عاما
مرافقة الطفل لعائلته

 2العماين �أو املواطن فـي �إحدى دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الذي يتجاوز عمره ( )12اثني ع�شر عاما

()1

 3غري العماين الذي يتجاوز عمره ( )12اثني ع�شر عاما

()3
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ١٢ / ٢١ :هـ
املـوافــــق2022 / ٧ / ٢٠ :م
�سامل بن حممد بن �سعيد املحروقي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث وال�سي ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
قـــرار
رقم 2022/845
ب�ش�أن حظر تداول م�ستح�ضرات التجميل ومنتجات العناية
ال�شخ�صية التي حتتوي على مادة بوتيل فـينيل بروبيونال (ليليال)
ا�ستنادا �إلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/66
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم ،2017/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول م�ستح�ضرات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية التي حتتوي على مادة
بوتيل فـينيل بروبيونال (ليليال).
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليه،
تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذا القرار غرامة �إدارية ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين،
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة ،تفر�ض غرامة �إدارية ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا,
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صــدر فـي 7 :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافـــــق 6 :من يوليـــــــــــــو 2022م
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�سلــّيم بن علي بن �سلــّيم احلكماين
رئ ـيـ ـ ـ ــ�س هيئـ ـ ـ ـ ــة حـم ـ ـ ــاي ـ ــة امل�سته ـ ـ ــلك

اجلريدة الر�سمية العدد ()1451

وزارة العمــــــل
ا�ستـــدراك
تنـ ــوه وزارة العمـ ـ ــل �إلى �أنه قد وقع خط�أ مادي عند ن�شر الق ــرار الـ ــوزاري رقــم 2022/235
بتنظيم مزاولة بع�ض املهن ،املن�شور فـي اجلريدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1450ال�صـ ــادر بتاريخ
 18من ذي احلجـ ـ ـ ــة 1443هـ ،املوافـ ـ ـ ــق  17م ــن يوليـو 2022م� ،إذ ورد فـي امل�سل�سـ ــل من ملحق
املهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية كالآتي:
م

املهنـــــــــــــة

207

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

وال�صحيــــح هـــــو:
م

املـهنـــــــــــــة

208

حما�سب عام

209

بائع نظارات

210

موزع ب�ضائع

لـ ـ ــذا لـ ـ ـ ــزم التنويـ ـ ـ ـ ــه.
وزارة العمـــــل
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وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي جلمعية املر�أة العمانية بوالية مطرح
ا�ستنادا �إلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2000/14
تقرر ن�شر ملخ�ص نظام "جمعية املر�أة العمانية بوالية مطرح" ،على النحو الآتي:
ا�سم اجلمعيـة :جمعية املر�أة العمانية بوالية مطرح.
رقم وتاريخ �إ�شهار اجلمعية 2022/148 :ال�صـ ـ ــادر بتاري ـ ـ ـ ــخ  6من ذي احلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 1443هـ،
املوافـ ــق  5من يولي ـ ـ ــو 2022م.
�أهـــــداف اجلمعيــة:
تطوير وتفعيل دور املر�أة للم�ساهمة فـي البناء والتنمية املجتمعية.رفع م�ستوى املر�أة ومتكينها فـي بناء املجتمع.التوعية املجتمعية واخلدمات ال�صحية واالجتماعية.تنمية املهارات القيادية لدى املر�أة.�إدارة اجلمعيـــــة:
يدير اجلمعية جملـ�س �إدارة يتكون من ( )5خم�س ع�ضوات ،وال يزيد على ( )12اثنتي ع�شرة
ع�ضوة ،وتكون مدته �سنتني ،ويجوز انتخاب من تنتهي ع�ضويته.
مــــوارد اجلمعيــــــة:
تتكون موارد اجلمعية من:
ا�شرتاكات الع�ضوات.التربعات والهبات والو�صايا ب�شرط موافقة الوزير على قبولها.�إيرادات الأن�شطة والفعاليات.الإعانات احلكومية.الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها.-19-
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي للنادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية
ا�ستنادا �إلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2000/14
تقرر ن�شر ملخ�ص نظام "النادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية" ،على النحو الآتي:
ا�ســـم النــادي :النادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية  -مب�سقط/العذيبة.
رقم وتاريخ �إ�شهار النادي 2022/150 :ال�صـ ـ ـ ـ ــادر بتاريـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7من ذي احلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 1443هـ،
املواف ـ ـ ــق  6من يولي ـ ـ ـ ــو 2022م.
�أهـــداف النــادي:
العمل فـي ميدان �سلطنة عمان وذلك على النحو الآتي:
املنا�سبات االجتماعية (الأفراح وعقد القران ،بيوت العزاء).املنا�سبات الثقافـية (ندوات �شعرية ،ندوات تعليمية ،م�سابقات تعليمية).املنا�سبات الريا�ضية (تنظيـم فعاليات ريا�ضية وم�سابقـات ريا�ضيــة) ،ونطاق عملهااجلغرافـي �سلطنة عمان.
�إدارة النــــــادي:
يدير النادي جمل�س �إدارة ال يقل عدد �أع�ضائه عن (� )٧سبعة �أع�ضاء ،وال يزيد على ()١٢
اثني ع�شر ع�ضوا ،وتكون مدته �سنتني ،ويجوز انتخاب من تنتهي ع�ضويته باملجـ ــل�س عل ــى
�أال يكـ ــون قـ ــد انتخ ــب بدورت ــني متتاليتـ ــني م ـ ــا ل ـ ــم مت ــ�ض �سنـ ــة على الأقل بعد انتهاء
�آخر ع�ضوية لـ ــه باملجل�س.
املـــوارد املاليــــة للنـــــادي:
تتكون املوارد املالية للنادي من:
ا�شرتاكات الأع�ضاء.التربعات والهبات ب�شرط موافقة وزارة التنمية االجتماعية على قبولها.�إيرادات الأن�شطة بعد موافقة وزارة التنمية االجتماعية على تنفـيذها.الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق وزارة التنمية االجتماعية عليها.-20-
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ـ ــه ق ــد وقــع خط أ� مادي عند ن�ش ــر
�إعــالن ب ـ ــدء �أعم ــال الت�صفي ـ ــة ل�شركـ ــة �أنـ ـ ــوار الري ـ ــان الذهبية للتج ـ ــارة  -ت�ضامني ـ ــة،
املن�ش ــور فـ ـ ــي اجلري ــدة الر�سمي ـ ــة العـ ـ ــدد ( ،)١٤٣٤ال�ص ـ ــادر بتاري ـ ــخ � ١٧شعبـ ـ ــان ١٤٤٣هـ،
املوافـ ــق  ٢٠م ـ ــار�س ٢٠٢٢م� ،إذ ورد ا�س ــم امل�صف ــي كالآتـ ــي:
�سهيل بن را�شد بن �سهيل البادي
وال�صحيــح هـــو:
عبداللـه بن �سامل بن �سعيد الربيكي

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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البنـك املركــزي العمانــي
�إعـــــــالن
ا�ستنـادا إ�لـى املادة � ( 17أ ) مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم ،2000/114
يعلـن البنـك املرك ــزي العمانـ ــي بـ ـ�أن امليزاني ـ ــة العمومي ــة للفت ــرة املنتهي ــة فـي 2022/6/30م,
كانت كما يلي:
املوجودات (الأ�صول):

2022/6/30م 2021/6/30م
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
(بالألـف)
(بالألـف)
(بالألـف)

الذهـب و الف�ضة
املوجودات الأجنبية:
2.691٫719
�أ � -أر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب  -احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 428.767
3٫238٫190
ج  -الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�صة ال�سلطنة لدى �صندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ( �صافـي )
املوجودات الأخرى

املجمـــــوع

املطلوبات (اخل�صوم):
النقد امل�صدر
امل�ستحقات للحكومة
امل�ستحقات للبنوك املحلية:
1.992.598
�أ  -البنوك التقليدية
192.876
ب  -البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى
ح�ساب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين
القيمة ال�صافية:
1.000.000
�أ  -ر�أ�س املال
447.845
ب  -االحتياطيات العامة
()11.311
ج � -أخــرى

612

626

6.358٫676
0
178.275
211.111
56.167
96.751

6.714.157
215.161
84.562
226.867
43.673
80.247

6.901.592
========

7.365.324
========

1.732.970
915.786

1.768.469
1.436.669

2.185.474
419.563
211.265

2.123.167
156.598
226.933

1.436.533

1.653.488

========= 7٫365.324
6.901.592
=========

املجمـــــوع

البنك املركزي العماين
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مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز احلكيم خلدمات التعليم العايل �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز احلكيم خلدمات
التعليم العايل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1114123وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/6/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -مبنى رقم� - 32 :شقة رقم304 :
�ص.ب 2358 :ر.ب112 :
هاتف رقم 99326232 - 24139350 :فاك�س رقم24139350 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة لل�شقق الفندقية �ش.م.م
يعلن مكتب املهاد لال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواحة لل�شقق الفندقية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294712وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/6/21م،
وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 800 :ر.ب 130 :العذيبة
هاتف رقم95611850 - 92235452 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن مبارك بن حبيب الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للمطاعم العاملية �ش�.ش.و
يعلن حممود بن مبارك بن حبيب الهادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتح ــدة للمطاع ــم
العاملية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1301876وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/5/26م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم93201024 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن عامر بن علي امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز وادي �صحار للتجارة  -تو�صية
يعلن ح�سن بن عامر بن علي امل�شرفـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رموز وادي �صحار للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1223941وللم�صفي وحـده ح ــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99772605 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن �أبوبكر الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي عبداللـه �أبو بكر الذهب و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن �أبوبكر الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي عبداللـه �أبوبكر
الذه ــب و�شريك ــه للتجـ ــارة  -ت�ضامني ــة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1289547وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠22/6/14م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة
فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 959 :ر.ب211 :
هاتف رقم98882874 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ن�صر بن حمدان بن �سيف البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الإنارة الوطنية الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ن�صر بن حمدان بن �سيف البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإنارة الوطنية
الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1303862
وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99892211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدايا احلديثة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهدايــا احلديثــة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1011155وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/5/22م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99460998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عو�ض بن علي بن �صبيح الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الرحاب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن علي بن �صبيح الهنائي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة تالل الرحاب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1079254وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/6/27م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 2040 :ر.ب511 :
هاتف رقم99217022 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الواحد الذهبية �ش.م.م
يعلن م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ال�شحري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة اخلط الواحد الذهبية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1356527وحـده ح ــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 194 :ر.ب215 :
هاتف رقم99292513 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سعيد العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن �سعيد العرميي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة درة اجلوابي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1140261وحـده
ح ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 56 :ر.ب416 :
هاتف رقم94222870 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن �سلوم احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقا�صري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �سلوم احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املقا�صري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٦٩٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٣٨٨٦١٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالب بن مبارك بن منري اليو�سفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن طالب بن مبارك بن منري اليو�سفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيح اجلزيرة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٩٠٦٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢١٦٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �أحمد بن حماد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية للتوريدات امليكانيكية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن حماد العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفنية للتوريدات
امليكانيكية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٤٣٩٧٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٣٤٦ :ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٨٠٨٨٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللطائف للبناء والتعمري  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن حماد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اللطائف للبناء
والتعمري  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٤٨٥٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٣٤٦ :ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٨٠٨٨٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ب�شري بن عامر بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الوادي للم�شاريع ال�سياحية  -ت�ضامنية
يعلن ب�شري بن عامر بن حممد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبل الوادي للم�شاريع
ال�سياحية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٧٧٨٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠٠ :ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٨١١٠٢٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن علي بن عبا�س العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأثري احلديثة للإن�شاءات  -تو�صية
يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأثري احلديثة
للإن�شاءات  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٨٣٨٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٣١٠٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن م�سلم بن �أحمد امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عي�سى بن م�سلم بن �أحمد امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عي�سى بن م�سلم بن �أحمد امل�شيخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عي�سى بن م�سلم بن
�أحمد امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٧٧٣٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٣٣٣٣٢٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الأول لال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوبار ال�شاملة �ش.م.م
يعلن املكتب الأول لال�ست�شارات املالية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلوبار ال�شاملة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٩٩٢٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�شارع املها  -بناية �أرجيلة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩١١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٧٩٩٢٥٥٠١ - ٩٧٣٤١٤٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الظاهرة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن �سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظر الظاهرة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٠٩٠٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢١٦٦٦٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوثابة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الوثابة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٧٠٥٧٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ١٨٤١ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٥٨٢٣٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز حارث لتقنية ال�سيارات �ش.م.م
يعلن حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز حارث لتقنية
ال�سيارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٦٨٤٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٧٨٣٨٠٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن علي بن �سليمان ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال املكارم  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن علي بن �سليمان ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال املكارم -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١١٧٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٥٥٥٨٢١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن طالب بن حمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع يو�سف البو�سعيدي احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن طالب بن حمد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع يو�سف
البو�سعيدي احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٩١٥١٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٦٠٦٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شبيب بن �إبراهيم بن عبداللـه احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبيبة  - 2000تو�صية
يعلن �شبيب بن �إبراهيم بن عبداللـه احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شبيبة - 2000
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٥٥٠٢٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٣٦ :ر.ب١٢١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن فار�س النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الع�صامي لتعليم قيادة ال�سيارات  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن فار�س النهدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الع�صامي لتعليم قيادة
ال�سيارات  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠١٩٢٣٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٢١١٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن علي بن را�شد العربي
\�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد و�سامل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن علي بن را�شد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة را�شد و�سامل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٥٥٦٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٩٦ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٦٥٥٩٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن �سعيد بن حمد احلمادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوت اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سعيد بن حمد احلمادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حوت اجلنوب
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٦٨١٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٠ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٧١٧٩٧٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سلطان املعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركاء الأهلية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سلطان املعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بركاء الأهلية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣١٧٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٨٣٤٤٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م
تعلـن رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة الليل والنهار للتجارة
والتجهيزات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٧٤٥٣٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مناظر اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مناظر اخلليج الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٣٩١٩٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سداد العاملية �ش.م.م
يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سداد العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٨٩٥٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وي جيك �سوان مارجريت
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي �أم �سي للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلـن وي جيك �سوان مارجريت ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جي �أم �سي للتكنولوجيا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٣٥٩٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خليفة بن �صالح بن حمود امبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزاق ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خليفة بن �صالح بن حمود امبو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأرزاق ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٩٩٣٦ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليم بن �سعيد بن �سامل ال�شيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سليم بن �سعيد بن �سامل
ال�شيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٢٨٠٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سامل املحريزي و�شركاه
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٤٠٤٤ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بي كي �أف
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م
يعلـن مكتب بي كي �أف ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية اخلا�صة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٦٧٨٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مبني �ش.م.م
يعلـن حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مبني �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٧٥٢٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالتينيوم للحلول العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بالتينيوم للحلول
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٥٣١٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن حمد التميمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم الوطنية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سعيد بن حمد التميمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الدقم الوطنية للإن�شاءات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٧٥٠٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جمموعة بيت ال�سادة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جمموعة بيت ال�سادة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٧٠٦٢ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٢٩٨٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عامر بن هام�ش الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بني عامر للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن عامر بن هام�ش الها�شمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بني عامر للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤١٢٠٠٩٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن �سامل القرين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار القلعة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمد بن �سعيد بن �سامل القرين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�سوار القلعة للتجارة  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٣٨٤٩٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-40-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥١

�أحمد بن حممد بن جمعة الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطر الزعفران للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حممد بن جمعة الإ�سماعيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عطر الزعفران للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٦٠٦٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إ�سحاق بن حمد بن حمود املنذري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ال�سال�سل الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سحاق بن حمد بن حمود املنذري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبعاد ال�سال�سل الذهبية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٤٨٩٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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