
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1451(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                            وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 
�ســــادر فـــــي 2022/٧/21 ب�ســـاأن الئحـــة تنظيـــم  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/4٧3 

مزاولة االأعمال االإنتاجية املنزلية.
                                                           وزارة الـتــراث وال�سياحــة 

اأحكـــام  بعـــــ�ض  بتعديـــل   2022/٧/20 فـــــي  �ســــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/220 
القرار الوزاري رقم 2021/100 بتحديــد ر�ســـوم 

زيــارة مركـــز فتــح اخليـــر.
                                                           هيئـــة حمايــة امل�ستهلك

تـــــــداول  ب�ســــاأن حظـــــر  فــــــي ٧/٦/2022  �ســـــادر  قـــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم ٨45/2022 
العنايــــــة  ومنتجـــــات  التجميـــــــل  م�ستح�ســرات 
ال�سخ�سية التي حتتوي على مادة بوتيل فـينيل 

بروبيونال )ليليال(.

        وزارة العمــــــل

ا�ستـــدراك.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 25 ذو احلجة 1443هـ                                                        املوافــــــق 24 يوليـــــــو 2022م
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
                                                           وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخ�ض النظام االأ�سا�سي جلمعية املراأة العمانية بوالية مطرح.
ملخ�ض النظام االأ�سا�سي للنادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية. 

اإعالنــــــــــــــات ر�سميـــــــــــــــــــة
                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 

ا�ستدراك.
                           البنـك املركــزي العمانــي

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2٠22/٦/3٠م.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز احلكيم خلدمات التعليم العايل �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة لل�سقق الفندقية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للمطاعم العاملية �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز وادي �سحار للتجارة - تو�سية.

و�سريكه  الذهب  بكر  اأبو  عبداللـه  علي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنارة الوطنية الرائدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدايا احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرحاب للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الواحد الذهبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقا�سري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية للتوريدات امليكانيكية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللطائف للبناء والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الوادي للم�ساريع ال�سياحية  - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأثري احلديثة لالإن�ساءات  - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى بن م�سلم بن اأحمد امل�سيخي و�سريكه 
للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوبار ال�ساملة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر الظاهرة للتجارة واخلدمات �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوثابة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز حارث لتقنية ال�شيارات �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال املكارم - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع يو�شف البو�شعيدي احلديثة للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شبيبة 2000 - تو�شية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الع�شامي لتعليم قيادة ال�شيارات - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة را�شد و�شامل للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حوت اجلنوب للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بركاء االأهلية للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شداد العاملية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جي اأم �شي للتكنولوجيا �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرزاق ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية.
ال�شيدي و�شريكه  �شعيد بن �شامل  �شليم بن  الت�شفـية ل�شركة  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مو�شى للتجارة واخلدمات الهند�شية اخلا�شة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبني �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بالتينيوم للحلول العاملية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدقم الوطنية لالإن�شاءات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة بيت ال�شادة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بني عامر للتجارة - تو�شية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار القلعة للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عطر الزعفران للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد ال�شال�شل الذهبية - ت�شامنية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـرار وزاري

رقـم ٤٧٣/2022
ب�ساأن الئحة تنظيم مزاولة االأعمال االإنتاجية املنزلية 

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3،
واإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة التجارة 
وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى القرار الوزاري رقم 86/121 ب�ساأن الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سجل التجاري،
واإلى القرار الوزاري رقم 2011/4 بتنظيم مزاولة بع�ض االأعمال الفردية االإنتاجية داخل املنازل،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 
يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة االأعمال االإنتاجية املنزلية باأحكام الالئحة املرفقة.          

املــادة الثانيــــة 

يجب على كل من يزاول االأعمال االإنتاجية املنزلية توفـيق اأو�ساعه طبقا الأحكام الالئحة 
املرفقة خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة 
يلغى القرار الوزاري رقم 2011/4 بتنظيم مزاولة بع�ض االأعمال الفردية االإنتاجية داخل املنازل 

امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

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

�سـدر فـي: 22 من ذي احلجة 1٤٤٣هـ
املـوافــــق: 21 من يوليــــــــــــو 2022م 

     قـيـ�س بن مـحـمـد بن مـو�سـى الـيو�سف      
 وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

 لئحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية 

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الـــوزارة: 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار. 

الوزيــر: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

العمل الإنتاجي املنزيل: 

م�سروع �سغري ميار�سه �ساحبه من املنزل �سواء اأكان ن�ساطا اإنتاجيا خدميا اأم حرفـيا اأم اقت�ساديا، 
ويندرج فـي اأي من الأعمال الواردة فـي امللحق املرفق.  

الرتخيــ�ص: 

املوافقة ال�سادرة من الوزارة لل�سخ�ص الطبيعي ملمار�سة العمل الإنتاجي املنزيل. 

املــادة ) ٢ (
يحظر مزاولة العمل الإنتاجي املنزيل اإل بعد احل�سول على ترخي�ص من الوزارة بالتن�سيق 

مع اجلهة املخت�سة.

املــادة ) ٣ (

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�ص الآتي:

1 - اأن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية.

2 - األ يقل �سن طالب الرتخي�ص عن )18( ثـمــانية ع�سر عاما.

3 - األ يكــــون لـــدى طالــب الرتخيــــ�ص ترخيــــ�ص اآخــــر مبمار�ســــة اأي ن�ســـاط جتاري 
اأو مهني اأو حرفـي اأو �سناعي. 

4 - �سداد الر�سم املقرر. 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

املــادة ) ٤ (
يقدم طلب الرتخي�ض اإلى الوزارة اإلكرتونيا مرفقا به االآتي:

1 - �سند ملكية املنزل مكان ممار�سة الن�ساط، اأو عقد االإيجار، اأو موافقة مالك املنزل 
فـي حال كان املنزل للغري. 

2 - البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر.

3 -  حتديد العمل االإنتاجي املنزيل املطلوب ترخي�سه.

املــادة ) ٥ (
ي�سدر الرتخي�ض ملدة )3( ثالث �سنوات بر�سم مقداره )3( ثالثة رياالت عمانية، ويجوز 
التجديد  طلب  يقدم  اأن  على  ذاتها،  وال�سروط  باالإجراءات  مماثلة  اأخرى  ملدد  جتديده 

خالل )30( ثالثني يوما قبل انتهاء مدة الرتخي�ض.

املــادة ) ٦ (
يلتزم املرخ�ض له باالآتي:

1 - االلتزام بالت�سريعات املنظمة للن�ساط االإنتاجي املنزيل املرخ�ض له.

2 - االلتزام باللوائح التي حتكم الن�ساط املرخ�ض به من اجلهة املخت�سة.

3 -  االإملام مبزاولة العمل االإنتاجي املنزيل املرخ�ض له.

4 - عدم ت�سغيل القوى العاملة االأجنبية. 

5 - عدم التنازل عن الرتخي�ض للغري، ولو ب�سفة موؤقتة.

6 - عدم و�سع اأي لوحات دعائية اأو ترويجية على املنزل اأو اجلدران اخلارجية، وي�سمح 
بو�سع لوحة �سغرية عند مدخل املنزل، تبني ا�سم املرخ�ض له، ورقم الرتخي�ض، 
ونوع الن�ساط، وعبارة )اأعمال منزلية اإنتاجية(، على اأال تتجاوز م�ساحتهــا 30 �ســم * 60 �ســم 

واأن تكون اللوحة م�سطحة.

7 - عدم تخزين اأي ب�سائع اأو معدات اأو اآالت خارج املنزل.

8 - عــدم تخزيــن اأي مــواد �سامة اأو خطرة اأو قابلة لال�ستعال اأو اأي مواد اأخرى ميكن 
اأن تت�سبب فـي االإ�سرار بال�سحة العامة فـي مكان ممار�سة الن�ساط.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

املــادة ) ٧ (

يحظر على املرخ�ض له القيام باالآتي:

1 - ممار�سة الن�ساط بعد انتهاء �سالحية الرتخي�ض.

2 - ممار�سة الن�ساط فـي غري املكان املرخ�ض له العمل فـيه.

املــادة ) ٨ (

اإدارية، قدرها )100(  الالئحة غرامة  اأحكام هذه  له عند خمالفة  املرخ�ض  تفر�ض على 

املخالفة، ومنحه  باأ�سباب  املخت�سة  كتابة من قبل اجلهات  اإنذاره  بعد  ريال عماين،  مائة 

مهلة مدتها )3( ثالثة اأيام الإزالتها، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة، وفـي حال 

اأ�سهر،  ثالثة   )3( على  تزيد  ال  ملدة  الرتخي�ض  وقف  للوزارة  يجوز  املخالفة،  اإزالة  عدم 

ويجوز للوزارة - بعد انق�ساء املدة امل�سار اإليها دون اإزالة املخالفة - اإلغاء الرتخي�ض. 

املــادة ) ٩ (

يجوز للمرخ�ض له التظلم من اجلزاءات املن�سو�ض عليها فـي املادة )8( من هذه الالئحة 

اإلى الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بها، ويتعني البت فـي التظلم خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب فوات هذا امليعاد دون رد رف�سا له.

وفـي جميع االأحوال يجب اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

ملحــق
اأن�سطة االأعمال املنزلية االإنتاجية

1 - اأن�سطة التعبئة والتغليف )حل�ساب الغري(.
2 - البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.
3 - البيع بالتجزئة للزهور والنباتات ال�سناعية.

4 - ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.
5 - البيع بالتجزئة للمن�سوجات واالأقم�سة باأنواعها.

6 - البيع بالتجزئة للمالب�ض اجلاهزة.
7 - �سنع اخلناجر العمانية.

8 - �سنع املنتجات احلرفـية من الف�سة. 
9 - �سنع املنتجات احلرفـية بتقطري الزهور واالأع�ساب.

10 - �سنع املنتجات احلرفـية الإنتاج ماء وزيت اللبان.
11 -  اإنتاج وتكرير زيت الزيتون.

12 - �سنع املنتجات احلرفـية من الن�سيج القطني اأو ال�سوف.
13 - �سنع املنتجات احلرفـية من اجللد. 

14 - �سنع املنتجات احلرفـية من ال�سعف. 
15 - �سنع املنتجات احلرفـية من اخل�سب. 

16 - �سنع املنتجات احلرفـية مل�ستح�سرات التجميل والعطور.
17 - �سنع وجتهيز البخور.

18 - �سنع وتف�سيل الكمة العمانية.
19 - �سنع املنتجات احلرفـية من الفخار واخلزف.

20 - �سنع املنتجات احلرفـية من احلجر واجلب�ض. 
21 - �سنع املنتجات احلرفـية من النحا�ض واملعادن.  

22 - �سنع املنتجات احلرفـية الأدوات ال�سيد التقليدية.
23 - �سنع املنتجات احلرفـية امل�ستقة من العظام. 

24 - تف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية العربية وغري العربية.
25 - تاأجري املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية )ت�سمل ف�ساتني االأفراح(.

26 - تغليف الطرود ولف الهدايا.
27 - تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية. 

28 -  تنظيم احلفالت.
29 - �سنع احللويات العربية.

30 - تغليف التمور.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

وزارة الـتــراث وال�سياحــة 
قـــرار وزاري

رقــم 2022/220
بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2021/100 

بتحديــد ر�ســـوم زيــارة مركـــز فتــح اخليـــر

ا�ستنادا اإلى قانون الرتاث الثقافـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/35،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/91 بتعديــل م�سمــــى وزارة التـــــراث والثقافــــة اإلـــى وزارة 

الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإلى القرار الوزاري رقم 2021/100 بتحديد ر�سوم زيارة مركز فتح اخلري،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2021/100 امل�سار اإليه، الن�ص الآتي:

حتدد ر�سوم زيارة مركز فتح اخلري، وفقا للجدول الآتي:

قيمة الر�سمالزائـــــرم
 بالريال العماين

الطفل العماين اأو غري العماين الذي يرتاوح عمره 1
بني )6-12( �ستة اأعوام اإلى اثني ع�سر عاما

)500( خم�سمائة بي�سة، 
ويخف�ص الر�سـم اإلى )200( 

مائتي بي�سة فـي حال 
مرافقة الطفل لعائلته

العماين اأو املواطن فـي اإحدى دول جمل�ص التعاون لدول 2
)1(اخلليج العربية الذي يتجاوز عمره )12( اثني ع�سر عاما

)3(غري العماين الذي يتجاوز عمره )12( اثني ع�سر عاما3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 21 / 12 / 1443هـ

املـوافــــق: 20 /   ٧  / 2022م 

�سامل بن حممد بن �سعيد املحروقي

وزيــــــــــــــــر الــتـــــــــــــــــــــراث وال�سيـــــــاحــــــــــــــــــــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
قـــرار

رقم 2022/845
ب�ساأن حظر تداول م�ستح�سرات التجميل ومنتجات العناية 

ال�سخ�سية التي حتتوي على مادة بوتيل فـينيل بروبيونال )ليليال(

ا�ستنادا اإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار رقم 2017/77، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظر تداول م�ستح�سرات التجميل ومنتجات العناية ال�سخ�سية التي حتتوي على مادة 
بوتيل فـينيل بروبيونال )ليليال(. 

املــادة الثانيــــة

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�سار اإليه، 
تفر�ص على كل من يخالف اأحكام هذا القرار غرامة اإدارية ل تزيد على )1000( األف ريال عماين، 

وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة، تفر�ص غرامة اإدارية ل تزيد على )50( خم�سني ريال عمانيا، 
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين.

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

�ســدر فـي:  7  من ذي احلجة 1443هـ
املـوافـــــق:  6  من يوليـــــــــــــو 2022م

�سلــّيم بن علي بن �سلــّيم احلكماين
رئــيــــــــ�ص هيئــــــــــة حـمـــــــايـــــة امل�ستهـــــــلك

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

وزارة العمــــــل

ا�ستـــدراك

تنــــوه وزارة العمــــــل اإلى اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�شر القـــرار الــــوزاري رقــم 2022/235 
بتنظيم مزاولة بع�ض املهن، املن�شور فـي اجلريدة الر�شميـــة العـــدد )1450(، ال�شــــادر بتاريخ 
18 من ذي احلجــــــــة 1443هـ، املوافــــــــق 17 مـــن يوليـو 2022م، اإذ ورد فـي امل�شل�شــــل من ملحق 

املهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غري العمانية كالآتي:

وال�سحيــــح هـــــو: 

لــــــذا لــــــــزم التنويــــــــــه.
 

وزارة العمـــــل

املهنـــــــــــــةم

ر�شام مب�شاندة احلا�شب الآيل )الر�شم الهند�شي(207

املـهنـــــــــــــةم

حما�شب عام208

بائع نظارات209

موزع ب�شائع210
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخ�ص النظام االأ�سا�سي جلمعية املراأة العمانية بوالية مطرح

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "جمعية املراأة العمانية بولية مطرح"، على النحو الآتي:

ا�سم اجلمعيـة: جمعية املراأة العمانية بولية مطرح.

رقم وتاريخ اإ�سهار اجلمعية: 2022/148 ال�ســــــادر بتاريـــــــــخ 6 من ذي احلجــــــــــــــة 1443هـ، 
املوافــــق 5 من يوليـــــــو 2022م. 

اأهـــــداف اجلمعيــة:

تطوير وتفعيل دور املراأة للم�ساهمة فـي البناء والتنمية املجتمعية.  

رفع م�ستوى املراأة ومتكينها فـي بناء املجتمع.  

التوعية املجتمعية واخلدمات ال�سحية والجتماعية.  

تنمية املهارات القيادية لدى املراأة.  

اإدارة اجلمعيـــــة:

يدير اجلمعية جملـ�ص اإدارة يتكون من )5( خم�ص ع�سوات، ول يزيد على )12( اثنتي ع�سرة 
ع�سوة، وتكون مدته �سنتني، ويجوز انتخاب من تنتهي ع�سويته.

مــــوارد اجلمعيــــــة:

تتكون موارد اجلمعية من: 

ا�سرتاكات الع�سوات.  

التربعات والهبات والو�سايا ب�سرط موافقة الوزير على قبولها.  

اإيرادات الأن�سطة والفعاليات.  

الإعانات احلكومية.  

الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها.  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

ملخ�ص النظام االأ�سا�سي للنادي االجتماعي للجالية الفل�سطينية 

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14،
تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "النادي الجتماعي للجالية الفل�سطينية"، على النحو الآتي:

ا�ســـم النــادي: النادي الجتماعي للجالية الفل�سطينية - مب�سقط/العذيبة.

رقم وتاريخ اإ�سهار النادي: 2022/150 ال�ســــــــــادر بتاريــــــــــــخ 7 من ذي احلجـــــــــــــــة 1443هـ، 
املوافـــــــق 6 من يوليـــــــــو 2022م. 

اأهـــداف النــادي:

العمل فـي ميدان �سلطنة عمان وذلك على النحو الآتي:

املنا�سبات الجتماعية )الأفراح وعقد القران، بيوت العزاء(.    -

املنا�سبات الثقافـية )ندوات �سعرية، ندوات تعليمية، م�سابقات تعليمية(.  -

املنا�سبات الريا�سية )تنظيـم فعاليات ريا�سية وم�سابقـات ريا�سيــة(، ونطاق عملها  -
اجلغرافـي �سلطنة عمان.

اإدارة النــــــادي:

يدير النادي جمل�ص اإدارة ل يقل عدد اأع�سائه عن )7( �سبعة اأع�ساء، ول يزيد على )12( 
اثني ع�سر ع�سوا، وتكون مدته �سنتني، ويجوز انتخاب من تنتهي ع�سويته باملجــــل�ص علـــى 
األ يكــــون قــــد انتخـــب بدورتـــني متتاليتــــني مـــــا لـــــم متـــ�ص �سنــــة على الأقل بعد انتهاء 

اآخر ع�سوية لــــه باملجل�ص.

املـــوارد املاليــــة للنـــــادي:

تتكون املوارد املالية للنادي من:

ا�سرتاكات الأع�ساء. -

التربعات والهبات ب�سرط موافقة وزارة التنمية الجتماعية على قبولها. -

اإيرادات الأن�سطة بعد موافقة وزارة التنمية الجتماعية على تنفـيذها. -

الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق وزارة التنمية الجتماعية عليها. -
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 

ا�ستــــدراك

تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلى �أنـــــه قـــد وقــع خطاأ مادي عند ن�شـــر 

�لذهبية للتجـــــارة - ت�شامنيـــــة،  �لريـــــان  �أنــــــو�ر  �لت�شفيـــــة ل�شركــــة  �أعمـــال  بـــــدء  �إعــالن 

�ملن�شـــور فــــــي �جلريـــدة �لر�شميـــــة �لعــــــدد )١٤٣٤(، �ل�شـــــادر بتاريـــــخ ١٧ �شعبــــــان ١٤٤٣هـ، 

�ملو�فــــق ٢٠ مـــــار�س ٢٠٢٢م، �إذ ورد ��شـــم �مل�شفـــي كاالآتــــي:

�سهيل بن را�سد بن �سهيل البادي

وال�سحيــح هـــو:

عبداللـه بن �سامل بن �سعيد الربيكي

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

ريال عماين املوجودات )الأ�صول(:
)بالألـف(

2022/6/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

2021/6/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�ضة 
املوجودات الأجنبية:

اأ - اأر�ضدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب - احتياطي لدى �ضندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية
امل�ضتحقات من احلكومة

امل�ضتحقات من البنوك املحلية
ح�ضة ال�ضلطنة لدى �ضندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �ضافـي (
املوجودات الأخرى

2.691.719
428.767

3.238.190

612

6.358.676
0

178.275
211.111
56.167
96.751

626

6.714.157
215.161
84.562

226.867
43.673
80.247

========7.365.324========6.901.592املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم(:

النقد امل�ضدر
امل�ضتحقات للحكومة

امل�ضتحقات للبنوك املحلية:
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�ضالمية
املطلوبات الأخرى

ح�ضاب �ضندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�ضافية:

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

1.992.598
192.876

1.000.000
447.845
)11.311(

1.732.970
915.786

2.185.474
419.563
211.265

1.436.533

1.768.469
1.436.669

2.123.167
156.598
226.933

1.653.488

=========7.365.324=========6.901.592املجمـــــوع
البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي
اإعـــــــالن

ا�ضتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�ضرفــي ال�ضــادر باملر�ضــوم ال�ضلطانــي رقـــم 2000/114، 
بـــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتـــرة املنتهيـــة فـي 2022/6/30م،  يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي 

كانت كما يلي:
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مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز احلكيم خلدمات التعليم العايل �ش.م.م

يعلن مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مركز احلكيم خلدمات 

التعليم العايل �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1114123، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/6/19م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

العذيبة ال�شمالية - مبنى رقم: 32 - �شقة رقم: 304

�ش.ب: 2358 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24139350 - 99326232 فاك�ش رقم: 24139350

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

مكتب املهاد لال�شت�شارات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الواحة لل�شقق الفندقية �ش.م.م

يعلن مكتب املهاد لال�شت�شارات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الواحة لل�شقق الفندقية �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1294712، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/6/21م، 

وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 800 ر.ب: 130 العذيبة

هاتف رقم: 92235452 - 95611850

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حممود بن مبارك بن حبيب الهادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتحدة للمطاعم العاملية �ش.�ش.و

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املتحـــدة للمطاعـــم  يعلن حممود بن مبارك بن حبيب الهادي 

وفقا التفاق   ،13٠1876 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  العاملية 

اأمام  2٠22/5/26م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 93201024 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

ح�شن بن عامر بن علي امل�شرفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز وادي �شحار للتجارة - تو�شية

يعلن ح�شن بن عامر بن علي امل�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رموز وادي �شحار للتجارة - 

1223941، وللم�شفي وحـده حـــق  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  تو�شية، وامل�شجلة لدى 

كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلى اجلميع مراجعة  الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99772605 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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علي بن عبداللـه بن اأبوبكر الذهب

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة علي عبداللـه اأبو بكر الذهب و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن عبداللـه بن اأبوبكر الذهب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي عبداللـه اأبوبكر 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنيـــة،   - للتجــــارة  و�شريكـــه  الذهـــب 

1289547، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/6/14م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركة 

فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 959 ر.ب: 211

هاتف رقم: 98882874 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

ن�شر بن حمدان بن �شيف البو�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة االإنارة الوطنية الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الوطنية  االإنارة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  �شيف  بن  حمدان  بن  ن�شر  يعلن 

الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 13٠3862،  

وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99892211 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شليمان بن �شامل بن �شليمان ال�شويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدايا احلديثة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الهدايــا احلديثــة  يعلن �شليمان بن �شامل بن �شليمان ال�شويل 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1٠11155 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  حـــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  2٠22/5/22م،  املوؤرخ 

علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعة  اجلميع  وعلى 

العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: 99460998 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

عو�ش بن علي بن �شبيح الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل الرحاب للتجارة - ت�شامنية

يعلن عو�ش بن علي بن �شبيح الهنائي اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة تالل الرحاب للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1٠79254، وفقا التفاق ال�شركاء 

الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  حـــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  2٠22/6/27م،  املوؤرخ 

علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعة  اجلميع  وعلى 

العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 2040 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99217022 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1451(

م�شعود بن اأحمد بن �شعيد ال�شحري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط الواحد الذهبية �ش.م.م

يعلن م�شعود بن اأحمد بن �شعيد ال�شحري اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة اخلط الواحد الذهبية 

حـــق متثيـــــل  وحـده   ،1356527 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعة  اجلميع  وعلى  الغـيــــر،  اأمام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 194 ر.ب: 215

هاتف رقم: 99292513 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

�شامل بن حممد بن �شعيد العرميي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�شفـيـة �شركة درة اجلوابي للتجارة  يعلن �شامل بن حممد بن �شعيد العرميي 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 114٠261، وحـده 

حـــق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 56 ر.ب: 416

هاتف رقم: 94222870 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حممد بن �سعيد بن �سلوم احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقا�سري للتجارة - ت�سامنية

 - املقا�صري للتجارة  يقــوم بت�صفـيــة �صركة  اأنـه  �صلوم احلارثي  يعلن حممد بن �صعيد بن 
ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٩٩١، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٢٥ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٣٨٨٦١٤٠
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

طالب بن مبارك بن منري اليو�سفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن طالب بن مبارك بن منري اليو�صفي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيح اجلزيرة للتجارة 
وللم�صفي   ،١٠٦٩٠٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٢١٦٦٦

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن حماد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية للتوريدات امليكانيكية - ت�سامنية
للتوريدات  الفنية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  حماد  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلن 
وفقا   ،٥١٤٣٩٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  ت�صامنية،   - امليكانيكية 
فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٥/٢٦م،  املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب: ١٣٤٦ ر.ب:٦١١
هاتف رقم: ٩٩٨٠٨٨٤٥

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللطائف للبناء والتعمري  - ت�سامنية

للبناء  اللطائف  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  حماد  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلن 
والتعمري - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٨٥٣، وفقا لتفاق 
ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب: ١٣٤٦ ر.ب:٦١١
هاتف رقم: ٩٩٨٠٨٨٤٥

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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ب�سري بن عامر بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الوادي للم�ساريع ال�سياحية  - ت�سامنية

يعلن ب�صري بن عامر بن حممد احلارثي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جبل الوادي للم�صاريع 
ال�صياحية  - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٧٧٨٣،  وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٤٠٠ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم: ٩٨١١٠٢٠٢
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

�سليمان بن علي بن عبا�ص العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأثري احلديثة لالإن�ساءات  - تو�سية

احلديثة  الأثري  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  عبا�ش  بن  علي  بن  �صليمان  يعلن 
لالإن�صاءات  - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٨٣٨٣،  وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٢٤ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٩٣١٠٦٥٥
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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عي�سى بن م�سلم بن اأحمد امل�سيخي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عي�سى بن م�سلم بن اأحمد امل�سيخي و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عي�صى بن م�صلم بن  يعلن عي�صى بن م�صلم بن اأحمد امل�صيخي 
اأحمد امل�صيخي و�صريكه للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري 
بالرقـم ١٢٧٧٣٣٥، وفقا لتفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٣٣٣٣٢٦

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

املكتب االأول لال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوبار ال�ساملة �ص.م.م 
�ش.م.م،  ال�صاملة  اخلوبار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  لال�صت�صارات  الأول  املكتب  يعلن 
املوؤرخ  ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٠٩٩٢٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 
٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�سارع املها  - بناية اأرجيلة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: ٩١١ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٧٣٤١٤٧٠ - ٧٩٩٢٥٥٠١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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�سعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الظاهرة للتجارة واخلدمات �ص.م.م 

الظاهرة  يقــوم بت�صفـيــة �صركة مناظر  اأنـه  املرهون  اأحمد  يعلن �صعود بن عبدالعزيز بن 
 ،١٢٧٠٩٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واخلدمات  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢١٦٦٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوثابة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 

للتجارة  الوثابة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذهب  عبداللـه  بن  �صامل  بن  ح�صن  يعلن 
وللم�صفي   ،٢٠٧٠٥٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: ١٨٤١ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم:٩٩٥٨٢٣٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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حارث بن �سامل بن �سليمان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز حارث لتقنية ال�سيارات �ص.م.م 

يعلن حارث بن �صامل بن �صليمان الرواحي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مركز حارث لتقنية 
ال�صيارات �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٦٨٤٩، وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ١٩ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم:٩٧٨٣٨٠٠٧ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

�سليمان بن علي بن �سليمان ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال املكارم - ت�سامنية 

 - املكارم  جبال  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�صعدي  �صليمان  بن  علي  بن  �صليمان  يعلن 
ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٣١١٧٣٢، وفقا لتفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٥٥٥٥٨٢١ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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يو�سف بن طالب بن حمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع يو�سف البو�سعيدي احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يو�صف  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�صعيدي  حمد  بن  طالب  بن  يو�صف  يعلن 
البو�صعيدي احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة  بالرقـم ١١٩١٥١٤، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٦٠٦٨٦ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

�سبيب بن اإبراهيم بن عبداللـه احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيبة 2000 - تو�سية 
يعلن �صبيب بن اإبراهيم بن عبداللـه احلجري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ال�صبيبة 2000 - 
تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٦٥٥٠٢٧، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٩٣٦ ر.ب: ١٢١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن فار�ص النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سامي لتعليم قيادة ال�سيارات - تو�سية 
يعلن علي بن عبداللـه بن فار�ش النهدي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الع�صامي لتعليم قيادة 
اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ٢٠١٩٢٣٠، وللم�صفي  ال�صيارات - تو�صية، وامل�صجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٧٢١١٧٢ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

را�سد بن علي بن را�سد العربي
\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد و�سامل للتجارة - ت�سامنية 
يعلن را�صد بن علي بن را�صد العربي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة را�صد و�صامل للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٥٥٥٦٠٠، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: ١٩٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٦٥٥٩٨١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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را�سد بن �سعيد بن حمد احلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوت اجلنوب للتجارة - ت�سامنية 
اجلنوب  حوت  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلمادي  حمد  بن  �صعيد  بن  را�صد  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٦٨١٩، وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: ٢٠ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٧١٧٩٧٠٥

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سلطان املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركاء االأهلية للتجارة �ص.م.م
للتجارة  الأهلية  بركاء  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعني  �صلطان  بن  علي  بن  �صامل  يعلن 
ال�صركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٣١٧٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٨٣٤٤٦
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
امل�سفــي
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رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الليل والنهار للتجارة والتجهيزات �ش.م.م

تعلـن رحمة بنت جمعة بن مبارك الناعبية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة الليل والنهار للتجارة 
والتجهيزات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٧٤٥٣٨، عـــن انتهاء 

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

اإبراهيم بن مبارك بن �شامل العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مناظر اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن مبارك بن �شامل العجمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مناظر اخلليج الوطنية 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩١٩٦، 

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

حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شداد العاملية �ش.م.م

يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شداد العاملية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٨٨٩٥٤،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

وي جيك �شوان مارجريت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جي اأم �شي للتكنولوجيا �ش.م.م

يعلـن وي جيك �شوان مارجريت ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جي اأم �شي للتكنولوجيا �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣١٣٥٩٤،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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خليفة بن �شالح بن حمود امبو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرزاق ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن خليفة بن �شالح بن حمود امبو�شعيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأرزاق ال�شاملة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٩٩٣٦، عـــن انتهاء 

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

حممد بن �شعيد بن حممد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شليم بن �شعيد بن �شامل ال�شيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �شعيد بن حممد الكثريي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شليم بن �شعيد بن �شامل 
ال�شيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٢٨٠٩، 

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

اأحمد بن �شعيد بن حممد املحريزي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن حممد املحريزي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شامل املحريزي و�شركاه 
عـــن   ،١٠٧٤٠٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للمقاوالت 

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

مكتب بي كي اأف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مو�شى للتجارة واخلدمات الهند�شية اخلا�شة �ش.م.م

يعلـن مكتب بي كي اأف ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مو�شى للتجارة واخلدمات الهند�شية اخلا�شة 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٦٧٨٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبني �ش.م.م

يعلـن حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مبني �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٧٥٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بالتينيوم للحلول العاملية �ش.م.م

يعلـن حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة بالتينيوم للحلول 
انتهاء  عـــن   ،١٣٤٥٣١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

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

حمد بن �شعيد بن حمد التميمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدقم الوطنية لالإن�شاءات �ش.م.م

يعلـن حمد بن �شعيد بن حمد التميمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الدقم الوطنية لالإن�شاءات 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٧٥٠٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شامل بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جمموعة بيت ال�شادة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حمد بن �شامل بن حميد البحري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جمموعة بيت ال�شادة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٧٠٦٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت - ت�شامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٢٩٨٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن عامر بن هام�ش الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بني عامر للتجارة - تو�شية

 - للتجارة  عامر  بني  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الها�شمي  هام�ش  بن  عامر  بن  حممد  يعلـن 
تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٤١٢٠٠٩٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شعيد بن �شامل القرين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار القلعة للتجارة - تو�شية

يعلـن حمد بن �شعيد بن �شامل القرين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شوار القلعة للتجارة - تو�شية، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥١٣٨٤٩٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن جمعة االإ�شماعيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عطر الزعفران للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن حممد بن جمعة االإ�شماعيلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة عطر الزعفران للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٦٠٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

اإ�شحاق بن حمد بن حمود املنذري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد ال�شال�شل الذهبية - ت�شامنية

 - الذهبية  ال�شال�شل  اأبعاد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  املنذري  اإ�شحاق بن حمد بن حمود  يعلـن 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٤٨٩٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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