
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1277(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باملوافقــــــة علــــى ان�سمــــام �سلطنــــة عمـــان اإلــــــى  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/5 
التفاقية الدولية ب�ساأن �سبط النظم ال�سفـينية 
املوؤذية  الآثار  ال�سوائـب وذات  املقاومة للت�ساق 

لعام 2001 .
اتفاقــية بني حكومــة �سلطنــة  بالت�سديــق عــلى  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/6 
عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حــول التعاون 

القت�سادي .
بالت�سديـق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ،  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/7 
وحكومــة جمهوريـــة �سريالنكــا الدميوقراطيـــة 
ال�سرتاكيـــة لتجنــــب الزدواج ال�سريبـــي ومنــــع 

التهرب املايل بالن�سبة لل�سرائب على الدخل .
�سلطنة  حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/8  
عمان وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل مـن 
التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة 

واخلا�سـة واخلدمـة .
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باإجازة تنازل �سركة اإيني عمان بي . فـي . عن جزء  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــــم 2019/9 
من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية 
املوقعة بتاريخ 14 مــن نوفمرب 2017م للمنطقة 
الدولية  للبرتول  �سركــة قطــر  اإلــى  رقــم )52( 

لال�ستك�ساف والإنتاج .
مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــــم 2019/10  باإ�ســدار ترخيـــ�ص مـــن الفئـــة الأولـــى لل�سركــــة 
العمانيـــة للنطــاق العريــ�ص )�ص.م.ع.م( لإن�ساء 
للنطـــاق  الأ�سا�سيـــة  البنيـــة  و�سيانـــة  وت�سغيــــل 

العري�ص وتقدمي خدمات النطاق العري�ص .
مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــــم 2019/11  بتعيني �سفـري غري مقيم .

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي

�ســــادر فـــــي 2019/1/17 بتحديـــد ر�ســوم دخـــول  قـــــــــــرار ديوانـــــــــــــــي رقــــــــــــم 2019/1 
املركبـــــــات اإلــــى موقـــــــع ح�ســــــن �سلــــوت الأثـــــري 

فـي ولية بهالء .
               وزارة الداخليـــــة

�سادر فــي 2019/1/9 بت�سميــــة رئيــــ�ص واأعـــ�سـاء  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2019/5 
اللجنة العليا لنتخابات اأع�ساء جملـ�ص ال�سورى 

للفتـرة التا�سعــة .
        وزارة املاليـــة

�ســـادر فــــي 2019/1/7 بتعديــل دليـــل ت�سنيـــف  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــــم 2019/4 
امليزانية العامــة للدولة )امللحق رقـــم 1( املرفق 

بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
                                 وزارة التجــارة وال�سناعـــة

�ســــــادر فــــــــي 2018/10/18 باعتبـــــــــار موا�سفــــــة  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2018/205 
قيا�سية عمانيـــة ملزمـــة .



بالقـــــرار  العمـــل  بوقــــف  فـــــي 2019/1/7  �ســـادر  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــم 2019/7 
الوزاري رقم 2018/107 باعتبار موا�سفة قيا�سية 

خليجية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة .
                                �سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

�ســــادر فـــــي 2019/1/15 بتعديـل بعــــ�ص اأحكـــــام   قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/35 
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اإقامـة الأجانـب .

                                    الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 
�ســــــــــادر فــــــي 2019/1/10 بتعديــل بعــ�ص اأحكــام  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/1 

الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�ص املال .
                            وزارة ال�ســوؤون القانونيــة

ا�ستــــــــــــــــــــدراك .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 
ا�ستــــــدراك .

جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2019/1 . 

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنوبر لالإن�ساء والتعمري �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة خلدمات املالحة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهرمان للتعدين �ص.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النعمى التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد لندن العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص م�سقط الدولية �ص.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا للهند�سة والتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوزي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف الفرو�سية املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املعادي املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املكاتب �ص.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساملني لال�سترياد والت�سدير والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحلان ال�سحراء للتجارة �ص.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سري  بن مبارك بن عبيد الر�سيدي واأخيه 

للتجارة - ت�سامنية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها لالأغذية �ص.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول اخلليج لإدارة امل�ساريع �ص.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملركز هال لالإلكرتونيات �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بحر الدقم احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ودام احلديثة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر امل�سرق للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء العامري للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهوا�سي املتكاملة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو خالد الرواحي املتكاملة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع اخلليج الوطني �ص.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلنار للتجارة العامة - ت�سامنية .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربق الأهلية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعيد العوي�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الركن الأخ�سر املتحدة �ص.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإنارة ال�ساملة للخدمات الكهربائية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنارة املدن للخدمات الكهربائية - تو�سية .
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صللة للإنارة واخلدمات الكهربائية - تو�صية .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكا�صر للخدمات الفنية والهند�صية �ش.م.م .  

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدائن ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإمداد �صللة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج �صمهرم ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية .  
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جاكا للتجارة واملقاوالت - فرع م�صقط �ش.م.م .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خدمات التنمية وتطوير امل�صاريع ال�صناعية �ش.م.م .

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاطئ الطبيعة �ش.م.م .  
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عيادة امللك الطبية �ش.م.م .  

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعيدة خلدمات االأع�صاب �ش.م.م .  
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ش البوادي احلديثة �ش.م.م .  

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوالح املتحدة �ش.م.م .  
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املر�صى للخدمات الهند�صية والتجارة �ش.م.م .  

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النربا�ش للموارد الطبيعية �ش.م.م .
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صليم ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - تو�صية . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإجناز املتحدة للكهرباء واملقاوالت - تو�صية . 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع باعمر املتحدة - تو�صية . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رميا�ش احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التطوير اخلليجية للتجارة واملقاوالت - تو�صية . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التطوير الذهبية للتجارة واملقاوالت - تو�صية . 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزيني العفية للتجارة - ت�صامنية . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فاطمة ودالل للتجارة - ت�صامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرائعة للأزياء - ت�صامنية . 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأربع للتجارة �ش.م.م . 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز �صللة للفطائر واحللويات - ت�صامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلياد الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدهاء املتحدة للتجارة - ت�سامنية . 

�سالـــم غـــوا�ص و�سركـــاه  الت�سفـية ل�سركة حممد بن م�ســلم  اأعمال  اإعالن عن بدء 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الهندي ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلازر املتكاملة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكحل الوطنية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع الرمال �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدر الوطنية للخدمات ال�سناعية 
والتجارية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن م�سلم بن علي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متحدون �ساللة للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن العامر للتجارة �ص.م.م . 
اإعــالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة برج امل�سرق للتجارة -ت�سامنية . 

اإعـــالن عن بـــدء اأعمال الت�سفـيـة ل�سركة عبداللـه بن �سعيـــد را�ســـد املعمــري و�سركـاه 
للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سم�ص للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سام الف�سي للم�ساريع العاملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوجام �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن را�سد ال�سنيدي وولده - تو�سية . 

اإعــالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة �سواطي مزون - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار الرائد �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العتاد للحديد واخلردة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة العمران للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراي للخدمات البيطرية - تو�سية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الطور للتجارة - تو�سية . 
اإعــالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة واحة العطاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجرية ملقاولت البناء واأعمال الديكور - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم الوطنية التجارية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات البقيع - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي �سحار املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعــالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة عبداللـه بن علــي بــن حمـــ�سن و�سريكـــه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الباطنة احلديثة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سيــف بــن �سنـــد الري�ســـي و�سركـــاه 
للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بــدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة حمــــد بن �سالــــم الربيكـــــي وولـــــده للتجارة 
واملقاولت - تو�سية . 

اإعـالن عن بـدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة اأحمد بن علـي  بـــن حممـــــد العجمــــي وولده 
للتجـــارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركـــة البـــرج الذهبـــي احلديـــث للتجـــارة العامـــة 
) �سركة منطقة حرة ( �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة الكون احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة ال�سريعة للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلفينة للنقليات �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروبيان الذهبي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقد�سي الدولية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سري الر�سيدي و�سركاه للتجارة �ص.م.م . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة الثالثية العاملية لال�ستثمارات �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود كبارة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن مزون للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات املجد �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن م�سعود ال�سرجي للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متا�سك املتكاملة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا النجد للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحمات احلديثة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة ال�سال للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهوا�سي املتحدة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منال وموزة للتجارة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حطني للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الهند�سية اخلا�سة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة للنظارات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ورا�سد اأبناء جمعة �سعيد الغداين - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريك املتحدة لال�ستثمار �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم م�سارف اأتني �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك للخدمات التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سني مل�ستح�سرات التجميل والعطور �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق اخلري للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرير الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وفهد الهوتي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وفهد الهوتي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود �ستال للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر الرمي�ص للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الريان - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سم�ص املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سباح اجلديد �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحفة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التهامي العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للخدمات البيئية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للخدمات التعليمية والتدريبية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الأبي�ص للمقاولت والنقل �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يانون للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون اجلبل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديقة الدولية للخدمات ال�سياحية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة الرابحة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التدفق املتميزة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لال�ستثمار ال�سياحي �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار العقارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دكتل للم�ساريع املتحدة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغيدان للتجارة - ت�سامنية .

اإبراهيم ح�سن و�سريكاتها  اأعمال الت�سفـية ل�سركــة فاطمــة بنــت  اإعالن عن انتهاء 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هامات م�سقط العاملية - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوهاجر الدولية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدنية احلديثة للتعمري �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الوا�سع العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدث امل�ستقبل �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما �سمائل امل�سيئة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع ال�سايغـــي وال�سليمانــي للتجـــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دعد �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية للت�سميمات الع�سرية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت العرب للخياطة والتطريز للمالب�ص 

الن�سائية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور املخرتع للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ات�سال للم�ساريع التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سبيخي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية خلدمات اإعادة التاأمني �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوب�سون ال�سرق الأو�سط �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الفريحات للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الفريحات للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول البليدة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عو�ص وخلفان اأبناء مرهون بن �سامل العلوي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق �سنك للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرن للعقارات وال�ستثمار �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باقر وعلي للتجارة العامة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات حامد عبدالر�سول و�سركاه - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط بابل للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممــد اأحمــد اجلعـــدي وولـــده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدون الهند�سية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور اخلليج املتحدة للم�ساريع �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعيبي التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرادن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتياز الدولية للخدمات العامة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عهد النه�سة التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارب بن حممد ال�سيابي واأولده للتجارة 
واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخل�سيبي واليعربي لالأعمال التجارية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلليج احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر البوادي املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الفلك الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط العربي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غريب ورا�سد اأبناء مطر بن �سيف القريني 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انكو �سحار �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوري الدولية للم�ساريع الذهبية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة عبداللـه بن حممد الفار�سي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن حمد بن هالل املعمري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير والتعمري للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل الدولية للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكر�سي الأملا�سي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممود بن داود بن حممود اللواتيا و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركة عبداللـــه بــن حممــد و�سعيــد بن حممـــد 

للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأقمار الثالثة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان الأمل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العقري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال املدينة املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سليمان املعويل و�سركاه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ �سحار احلديثة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرا�سي �سحم للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة النعمى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن عامر الفزاري واأولده للتجارة 

واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنعام بنت حممد بن عبا�ص العجمي وولدها 

للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار ال�سويحرة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق املدينة الذهبي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريف العوينات للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما �سحار الذهبية للخدمات �ص.م.م .

اأبناء �سرحان الري�سي للتجارة -  اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وعلي  اإعالن عن انتهاء 

ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سمار الوطنية �ص.م.م .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/5

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان

 اإلى التفاقية الدولية ب�ساأن �سبط النظم ال�سفـينية المقاومة

 للت�ساق ال�سوائب وذات الآثار الموؤذية لعام 2001 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
ال�سوائـــب  املقاومـــة للتـــ�ساق  ال�سفـينـــية  النظـــم  ب�ســـاأن �سبـــط  الدوليـــة  التفاقية  وعلى 

وذات الآثار املوؤذية لعام 2001 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

المــادة الأولـــــى

ال�سفـينية  النظم  اإلى التفاقية الدولية ب�ساأن �سبط  املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان 
املقاومة للت�ساق ال�سوائب وذات الآثار املوؤذية لعام 2001  ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

المــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .
المــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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االتفاقيةالدولية

ب�ساأن �سبط النظم ال�سفـينية املقاومة

اللت�ساق ال�س�ائب وذات االآثار امل�ؤذية لعام 2001

اإن االأطراف فـي هذه االتفاقية ،
اأجرتها احلكومات واملنظمات  التي  العلمية  الدرا�سات واال�ستق�ساءات  باأن  اإذ حتيط علما 
على  امل�ستخدمة  ال�سوائب  املقاومة اللت�ساق  النظم  بع�ض  اأن  بينت  قد  املخت�سة  الدولية 
ال�سفن ت�سكل خطرا كبريا على كائنات ع�سوية بحرية هامة من الناحيتني االإيكولوجية 
واالقت�سادية ، وذلك بحكم �سميتها وبحكم اآثارها املزمنة االأخرى ، وباأن هذه النظم قد 

تلحق ال�سرر اأي�سا ب�سحة االإن�سان اإذا تناول اأغذية بحرية ملوثة بها ،
واإذ حتيط علما على وجه اخل�سو�ض بالقلق احلقيقي الذي تثريه النظم املقاومة اللت�ساق 
واقتناعا منها   ، ت�ستخــدم مركــبات ع�سويــة ق�سديرية كمبيدات حيوية  التـــي  ال�سوائـــب 

بوجوب االمتناع تدريجيا عن اإدخال هذه املركبات اإلى البيئة البحرية ،
واإذ ت�ستذكر اأن الف�سل 17 من جدول اأعمال القرن 21 ، الذي اعتمده موؤمتر االأمم املتحدة 
املعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 ، يطالب الدول باتخاذ تدابري للحد من التلوث الناجم 

عن املركبات الع�سوية الق�سديرية امل�ستخدمة فـي النظم املقاومة اللت�ساق ال�سوائب ،
واإذ ت�ستذكر اأي�سا اأن القرار )A.895 )21 ، الذي اعتمدته جمعية املنظمة البحرية الدولية 
فـي 25 ت�سرين الثاين / نوفمرب 1999 ، يحث جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة 
�سبيل  على  يعالج  قانونا  ملزم  عاملي  �سك  �سياغة  اإلى  ال�سرعة  وجه  على  تبادر  اأن  على 

اال�ستعجال االآثار املوؤذية للنظم املقاومة اللت�ساق ال�سوائب ،
واإذ ت�سع فـي اعتبارها النهج التحوطي املن�سو�ض عليه فـي املبداأ 15 من اإعالن ريو ب�ساأن 
البيئة والتنمية ، وامل�سار اإليه فـي القرار )MEPC.67 )37  الـــذي اعتمدتـــه جلــنة حماية 

البيئة البحرية فـي 15 اأيلول / �سبتمرب 1995 ، 
اللت�ساق  املقاومة  للنظم  ال�سارة  االآثار  من  البحرية  البيئة  حماية  باأهمية  تعرتف  واإذ 

ال�سوائب ،
واإذ تعرتف اأي�سا باأن ا�ستخدام النظم املقاومة اللت�ساق ال�سوائب جتنبا لرتاكم الكائنات 
الع�سوية على �سطح ال�سفن يت�سم باأهمية حا�سمة لكفاءة التجارة والنقل البحري ، ولتجنب 

انت�سار الكائنات الع�سوية والكائنات املمر�سة املائية املوؤذية ،
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تت�سم  ال�سوائب  ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�ساق  فـي  امل�سي  واإذ تعرتف كذلك ب�سرورة 
بالفعالية وتكون اآمنة من الناحية البيئية ، والت�سجيع على اال�ستعا�سة عن النظم املوؤذية 

بنظم اأقل اإيذاء اأو ، كخيار اأف�سل ، اال�ستعا�سة عنها بنظم غري موؤذية ،
قد اتفقت على ما يلي :

املــادة ) 1 (

التزامـــات عامــــة 

1 - يتعهد كل طرف فـي هذه االتفاقية باأن ي�سع اأحكام هذه االتفاقية مو�سع النفاذ التام 
والكامل من اأجل تقليل اأو اإزالة ما للنظم املقاومة اللت�ساق ال�سوائب من اآثار �سارة 

على البيئة البحرية و�سحة االإن�سان .
2 - ت�سكل املرافق جزءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية . واأي اإ�سارة اإلى هذه االتفاقية ت�سكل 

فـي الوقت نف�سه اإ�سارة اإلى مرافقها ، ما مل ين�ض �سراحة على غري ذلك .
3 - يجب اأال يف�سر اأي حكم من اأحكام هذه االتفاقية على اأنه مينع اأي دولة من اأن تتخذ ، منفردة 
اأو باال�سرتاك مع غريها ، ومبا يتفق مع القانون الدويل ، تدابري اأكرث �سرامة من 

اأجل تقليل اأو اإزالة ما للنظم املقاومة اللت�ساق ال�سوائب من اآثار �سارة على البيئة .
4 - ت�سعى االأطراف اإلى التعاون على تنفـيذ هذه االتفاقية واالمتثال لها واإنقاذها ب�سورة 

فعالة .
5 - تتعهد االأطراف باأن ت�سجع على امل�سي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�ساق ال�سوائب 

تت�سم بالفاعلية وتكون اآمنة من الناحية البيئية .
املــادة ) 2 (

تعاريــــف 

الأغرا�ض هذه االتفاقية ، وما مل ين�ض �سراحة على غري ذلك ، فاإن :
1 - " االإدارة " هي حكومة الدولة التي تخ�سع ال�سفـينة ل�سلطتها ، وفـيما يتعلق ب�سفـينة 
يحق لها اأن ترفع علم اإحدى الدول ، تكون االإدارة هي حكومة تلك الدولة . وفـيما 
البحر  قاع  وا�ستغالل  ا�ستك�ساف  فـي  امل�ستخدمة  الطافـية  اأو  الثابتة  باملن�سات  يتعلق 
وباطن تربته املتاخمني لل�ساحل الذي متار�ض عليه الدولة ال�ساحلية حقوق ال�سيادة 
الدولة  االإدارة هي حكومة  ، تكون  ا�ستك�ساف وا�ستغالل مواردها الطبيعية  الأغرا�ض 

ال�ساحلية املعنية .
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2 - و " النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب " هو اأي ك�سوة ، اأو طالء ، اأو معاجلة �سطح خارجي ، 
اأو �سطح خارجي ، اأو و�سيلة ت�ستخدم على ال�سفنية للحد من الت�ساق الكائنات الع�سوية 

غري املرغوب فـيها اأو ملنع الت�ساقها .
3 - و " اللجنة " هي جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .

4 - و " احلمولة االإجمالية " هي احلمولة االإجمالية املح�سوبة وفقا للوائح قيا�ض احلمولة 
الـــواردة فــــي املرفـــق )1( مـــن االتفاقيـــة الدوليــة لقيا�ض حمولة ال�سفن لعام 1969م ، 

اأو فـي اأي اتفاقية حتل حملها .
5 - و " الرحلة الدولية " هي اأي رحلة ل�سفـينة يحق لها اأن ترفع علم اإحدى الدول من اأو 

اإلى ميناء خا�سع ، اأو فر�سة بحرية خا�سعة ، لوالية دولة اأخرى .
6 - و "  الطول " هو الطول وفقا لتعريفه الوارد فـي االتفاقية الدولية خلطوط التحميل 
لعام 1966م ب�سيغتها املعدلة بربوتوكول عام 1988م املتعلق بها ، اأو فـي اأي اتفاقية حتل 

حملها .
7 - و " املنظمة " هي املنظمة البحرية الدولية .   
8 - و " االأمني العام " هو االأمني العام للمنظمة .

9 - و " ال�سفـينة " هي مركب من اأي نوع كان يعمل فـي البيئة البحرية ، وت�سمل القوارب 
واملن�ســــات   ، ، والطافـيات  والغوا�ســات   ، الهوائيـــة  الو�سائـــد  ذات  واملركبـــات   ، الزالقة 
الثابتة اأو الطافـية ، ووحدات التخزين الطافـية ، ووحدات االإنتاج والتخزين والتفريغ 

الطافـية .
10 - و " الفريق التقني " هو هيئة موؤلفة من ممثلي االأطراف ، واأع�ساء املنظمة ، واالأمم 
املتحدة ووكاالتها املتخ�س�سة ، واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع 
املنظمة ، واملنظمات غري احلكومية التي لها �سفة ا�ست�سارية لدى املنظمة ، ويف�سل 
اأن ي�سم ممثلني عن املوؤ�س�سات واملختربات التي تقوم بتحليل النظم املقاومة اللت�ساق 
البيئي  امل�سري  جماالت  فـي  باخلربة  املمثلون  هوؤالء  يتمتع  اأن  ويجب   ، ال�سوائب 
واالآثار البيئية ، واالآثار ال�سمية ، والبيولوجيا البحرية ، و�سحة االإن�سان ، والتحليل 
االقت�سادي ، واإدارة املخاطر ، والنقل البحري الدويل ، وتكنولوجيا التك�سية بالنظم 
لال�ستعرا�ض  �سرورية  اأخرى  خربة  جمــاالت  فـــي  اأو   ، ال�سوائــب  اللت�ســاق  املقاومــة 

املو�سوعي للمزايا التقنية الأي اقرتاح مف�سل .
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املــادة ) 3 (

التطبيـــــق

1 - ما مل ين�ص �سراحة على غري ذلك ، تنطبق هذه االتفاقية على ما يلي :
 اأ - ال�سفن التي يحق لها اأن ترفع علم اأحد االأطراف .

ب - ال�سفن التي ال يحق لها اأن ترفع علم اأحد االأطراف ولكنها ت�سغــل حتــت �سلطـــة 
اأحد االأطراف ، و 

ج - ال�سفن التي تدخل ميناء تابعا ، اأو تر�سانة بناء �سفن اأو فر�سة بحرية تابعة ، الأحد 
االأطراف ، ولكنها ال تندرج فـي عداد ال�سفن امل�سار اإليها فـي الفقرة الفرعية ) اأ( 

اأو )ب( اأعاله .
2 - ال تنطبق هذه االتفاقية على ال�سفن احلربية ، اأو ال�سفن احلربية امل�ساعدة ، اأو ال�سفن 
االأخرى التي ميلكها اأو ي�سغلها اأحد االأطراف وال ت�ستخدم ، فـي الوقت احلا�سر ، اإال 
فـي خدمة حكومية غري جتارية ، غري اأن على كل طرف اأن ي�سمن ، باعتماده تدابري 
اأو ي�سغلها وال تعوق قدراتها  مالئمة ال تعوق عمليات مثل هذه ال�سفن التي ميلكها 
الت�سغيلية ، اأن تت�سرف هذه ال�سفن بطريقة تتفق ، بالقدر املعقول والعملي ، مع هذه 

االتفافـية .
3 - وفـيما يتعلق ب�سفن الدول غري االأطراف فـي هذه االتفاقية ، تطبق االأطراف متطلبات 

االتفاقية احلالية على نحو يكفل عدم حماباة هذه ال�سفن فـي املعاملة .
املــادة ) 4 (

تدابري  �شبط النظم املقاومة اللت�شاق ال�شوائب

1 - وفقا للمتطلبات املبينة فـي املرفق ) 1 ( ، على كل طرف اأن يحظر و/اأو يقيد :
اأ - و�سع ، اأو اإعادة و�سع ، اأو تثبيت ، اأو ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�ساق ال�سوائب على 
ال�سفن امل�سار اإليها فـي الفقرتني الفرعيتني )اأ( اأو )ب( من الفقرة )1 ( من املادة 

) 3 ( ، و
ب - و�سع ، اأو اإعادة و�سع ، اأو تثبيت ، اأو ا�ستخدام هذه النظم على ال�سفن امل�سار اإليها 
فـي الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )1( من املادة )3( عند وجودها فـي ميناء تابع ، 

اأو فـي تر�سانة بناء �سفن اأو فر�سة بحرية تابعة ، الأحد االأطراف ،
وعليه اأن يتخذ تدابري فعالة ت�سمن امتثال هذه ال�سفن لتلك املتطلبات .
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2 - يجوز لل�سفن املزودة بنظام مقاوم اللت�ساق ال�سوائب ، خ�سع لل�سبط عن طريق تعديل 
اأدخل على املرفق )1( بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ ، اأن حتتفظ بذلك النظام 
حتى التاريخ املقبل الذي يعتزم جتديده فـيه ، على اأال يتجاوز ذلك )60( �ستني �سهرا 
بعد و�سع النظام املذكور ، اإال اإذا قررت اللجنة وجود ظروف ا�ستثنائية ت�سوغ تنفـيذ 

ال�سبط فـي وقت اأ�سبق . 
املــادة ) 5 (

تدابري �سبط النفايات التي يغطيها املرفق )1(

يجب على الطرف اأن يتخذ فـي اأرا�سيه ، وا�سعا فـي ح�سبانه القواعد واملعايري واملتطلبات 
الدولية ، تدابري مالئمة ت�ستوجب اأن يتم جمع ومناولة ومعاجلة النفايات الناجتة عن 
و�سع اأو اإزالة نظام مقاومة الت�ساق ال�سوائب اخلا�سع لل�سبط مبوجب املرفق )1( واأن يتم 

التخل�ض منها بطريقة اآمنة و�سليمة بيئيا من اأجل حماية �سحة االإن�سان والبيئة .
املــادة ) 6 (

االإجراء الذي يتعني اتباعه

القرتاح تعديالت على تدابري  �سبط النظم املقاومة اللت�ساق ال�س�ائب 

1 - يجوز الأي طرف اأن يقرتح تعديال على املرفق )1( ، وفقا لهذه املادة .
اإلى  اأن يت�سمن االقرتاح االأويل املعلومات املطلوبة فـي املرفق )2( ، واأن يقدم  2 - يجب 
 ، انتباه االأطراف  اإليــه  اأن ت�سرتعــي  املنظمة اقرتاحا عليها  ، وعندما تتلقى  املنظمة 
واملنظمات   ، املتخ�س�سة  ووكاالتها  املتحدة  واالأمم   ، املنظمة  فـي  االأع�ساء  والدول 
احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع املنظمة ، واملنظمات غري احلكومية التي 

لها �سفة ا�ست�سارية لدى املنظمة ، واأن تزودها بن�ض االقرتاح .
3 - على اللجنة اأن تقرر ما اإذا كان نظام مقاومة الت�ساق ال�سوائب حمل النظر ي�ستحق 
ا�ستعرا�سا اأكرث تعمقا ا�ستنادا اإلى ما جاء فـي االقرتاح االأويل . واإذا قررت اللجنة اأن 
االأمر ي�ستحق اإجراء ا�ستعرا�ض اإ�سافـي ، تطلب من الطرف �ساحب االقرتاح اأن يقدم 
كل  كانت  اإذا  اإال   ،  )3( املرفق  فـي  املطلوبة  املعلومات  يت�سمن  اقرتاحا مف�سال  اإليها 
هذه املعلومات قد وردت بالفعل فـي االقرتاح االأويل واإذا راأت اللجنة اأن هناك تهديدا 
خطريا اأو تهديدا يتعذر اإ�سالح عواقبه ، فاإن عدم توافر اليقني العلمــي الكامــل يجب 
وفقا  تقنيا  فريقا  اللجنة  وتن�سئ   . االقرتاح  تقييم  فـي  امل�سي  لعدم  �سببا  يتخذ  اأال 

للمادة )7( .
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4 - على الفريق التقني اأن ي�ستعر�ض االقرتاح املف�سل اإلى جانب اأي بيانات اإ�سافـية يقدمها 
اأي طرف مهتم ، واأن يقيم ما اإذا كان االقرتاح قد برهن على اأن هناك احتماال غري 
مقبول باأن تتعر�ض الكائنات غري امل�ستهدفة اأو �سحة االإن�سان الآثار �سارة مبا ي�سوغ 
اإليه وفـي هذا  ، واأن يوافـي اللجنة بتقرير عما انتهى  اإدخال تعديل على املرفق )1( 

ال�سدد :

اأ - يجب اأن يتاألف ا�ستعرا�ض الفريق التقني مما يلي : 
i  تقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب املعني واالآثار ال�سارة ذات

ال�سلة التي لوحظت �سواء فـي البيـئة اأو على �سحة االإن�سان عن طريق �سبل 
�ستى ، منها على �سبيل املثال ال احل�سر ، ا�ستهالك االأغذية البحرية ، اأو التي 
لوحظت فـي اإطار درا�سات خا�سعة لل�سوابط ت�ستند اإلى البيانات الواردة فـي 

املرفق )3( واإلى اأي بيانات اأخرى ذات �سلة تظهر للعيان . 

ii  تقييــم مــدى اإ�سهـــام تدابـــري ال�سبـــط املقرتحـــة ، واأي تدابـــري �ســـبط اأخـــرى
قد يدر�سها الفريق التقني ، فـي احلد من اخلطر املحتمل ، 

iii  الناحية ال�سبط من  تدابري  اإمكانية تطبيق  ب�سـاأن  املتاحة  املعلومات  تدار�ض 
التقنية ، وب�ساأن اجلدوى االقت�سادية لالقرتاح ، 

iv  تدار�ض املعلومات املتاحة عما لتطبيق تدابري ال�سبط هذه من اآثار اأخرى على
ما يلي : 

اأي  اتخاذ  عدم  تكلفة  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  علـى  ذلك  وي�سمل   ( البيئة   -
تدابري ، والتاأثري على نوعية الهواء ( ،

- ال�سواغل املتعلقة بال�سحة وال�سالمة فـي تر�سانات بناء ال�سفن ) االآثار على 
العاملني فـي تر�سانات بناء ال�سفن ( ،

- التكلفة التي �سيتحملها قطاع النقل البحري الدويل والقطاعات االأخرى 
ذات ال�سلة ،  و

v  املحتملة املخاطر  تدار�ض  ذلك  وي�سمل   ، منا�سبة  بدائل  توافر  مدى  تدار�ض 
للبدائل .
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ب - يجب اأن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة واأن ياأخذ فـي اعتباره كل تقييم وكل 
تدار�س  اأ�سري اإليه فـي الفقرة الفرعية )اأ ( ، ولكن يجوز للفريق التقني اأن يقرر 
عدم امل�سي فـي اإجراء التقييمات املبينة فـي الفقرات الفرعية )اأ ( )ii( اإلى ) اأ ( 
)V( اإذا راأى بعد اإجراء التقييم املذكور فـي الفقرة الفرعية )اأ( )i( عدم وجود ما 

ي�سوغ موا�سلة بحث االقرتاح .
ب�ساأن ما  ، تو�سية  ، �سمن ما يت�سمنه  التقني  الفريق  اأن يت�سمن تقرير  ج - يجب 
اإذا كانت تدابري ال�سبط الدولية املقررة عمال بهذه االتفاقية م�سوغة اإزاء نظام 
مقاومة الت�ساق ال�سوائب املعني ، اأو ب�ساأن مدى مالئمة تدابري ال�سبط النوعية 
اأو ب�ساأن اأي تدابري �سبط اأخرى يعتقد الفريق  املقرتحة فـي االقرتاح املف�سل ، 

اأنها اأكرث مالءمة .
5 - يجب اأن يعمم تقرير الفريق التقني على االأطراف ، واأع�ساء املنظمة ، واالأمم 
عقدت  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات   ، املتخ�س�سة  ووكاالتها  املتحدة 
اتفاقات مع املنظمة ، واملنظمات غري احلكومية التي لها �سفة ا�ست�سارية لدى 
املنظمة ، قبل اأن تتدار�سه اللجنة . وتقرر اللجنة ما اإذا كان يتعني املوافقة على 
االقرتاح الداعي اإلى تعديل املرفق )1(  اأو تنقيح هذا االقرتاح اإذا اقت�سى االأمر ، 
اآخذة فـي ح�سبانها تقرير الفريق التقني . واإذا وجد التقرير اأن هناك تهديدا 
العلمي  اليقني  توافر  عــدم  فـــاإن   ، عواقبـــه  اإ�سالح  يتعذر  تهديدا  اأو  خطريا 
الكامل يجب اأال يتخذ ، فـي حد ذاته ، �سببا لعدم اإدراج نظام مقاومة الت�ساق 
ال�سوائب املعني فـي املرفق )1( . واإذا وافقت اللجنة على التعديالت املقرتحة 
)اأ(   الفرعية  للفقرة  وفقا  التعديالت  هذه  تعمم  اأن  يجب   ،  )1( املرفق  على 
املوافقة على  اأال ي�ستبعد قرار بعدم  املادة )16( . ويجب  من الفقرة )2( من 
االقرتاح تقدمي اقرتاح جديد فـي امل�ستقبل ب�ساأن نظام معني ملقاومة اللت�ساق 

ال�سوائب ، اإذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .

6 - االأطراف هي وحدها التي يجوز لها اأن ت�سارك فـي اتخاذ قرارات اللجنة املبينة 
فـي الفقرتني )3 ( و )5 ( من هذه املادة .
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املــادة ) 7 (

الفقــرة التقنيــة 

1 - تن�سئ اللجنة ، عمال باملادة )6 ( ، فريقا تقنيا عند تلقي اقرتاح مف�سل . واذا وردت عدة 
اقرتاحات معا فـي وقت واحد اأو ورد اأحدها فـي اإثر الآخر ، جاز للجنة ان تن�سئ فريقا 

تقنيا واحد اأو اأكرث ح�سب اللزوم .

2 - يجوز لأي طرف اأن ي�سارك فـي مداولت الفرق التقني . وينبغي له اأن ي�ستعني مب�سادر 
اخلربة ذات ال�سلة املتوافرة له .

تن�ص  اأن  ويجب   ، عملها  و�سري  وتنظيمها  التقنية  الفرق  اخت�سا�سات  اللجنة  تقرر   -  3
هذه الخت�سا�سات على حماية اأي معلومات �سرية قد يجري تقدميها. ويجوز للفرق 
التقنية اأن جتتمع متى راأت ذلك �سروريا ، ولكن عليها اأن ت�سعى اإلى اإجناز عملها من 

خالل املرا�سالت املكتوبة اأو الإلكرتونية اأو اأي و�سائل مالئمة اأخرى .
4 - ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم اأن ي�ساركوا فـي �سياغة اأي تو�سية تقدم 
اإلى اللجنة عمال باملادة )6( . وي�سعى الفريق التقني اإلى حتقيق الإجماع بني ممثلي 
اآراء  يذكر  اأن  التقني  الفريق  على  وجب  الإجماع  هذا  حتقيق  تعذر  فاإن   ، الأطراف 

الأقلية .

املــادة ) 8 (

البحوث العلمية والتقنية واأعمال الر�صد
1 - تتخذ الأطراف التدابري املالئمة الكفـيلة بت�سجيع وتي�سري البحوث العلمية والتقنية 
املتعلقة باآثار النظم املقاومة للت�ساق ال�سوائب وبر�سد هذه الآثار . وينبغي اأن ت�سمل 
هذه البحوث ، على وجه اخل�سو�ص ، مالحظة اآثار النظم املقاومة للت�ساق ال�سوائب ، 

وقيا�سها ، واأخذ عينات لها ، وتقييمها ، وحتليلها .
2 - وعمال على تعزيز اأهداف هذه التفاقية ، ي�سهل كل طرف ح�سول الأطراف الأخرى 

التي تطلب ذلك على املعلومات ذات ال�سلة ب�ساأن :
اأ - الأن�سطة العلمية والتقنية املنفذة وفقا لهذه التفاقية .

ب - الربامج العلمية والتكنولوجية املتعلقة بالبيئة البحرية واأهداف هذه الربامج و
ج - الآثار التي لوحظت فـي اإطار اأي برامج لر�سد وتقييم النظم املقاومة للت�ساق 

ال�سوائب .
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املــادة ) 9 (
اإبـــالغ املعلومـــات وتبادلهـــا

1 - يتعهد كل طرف باإبالغ املنظمة مبا يلي :
باأن يعملوا  اأو املنظمات املعرتف بها املرخ�ص لهم  املعينني  املعاينة  اأ - قائمة خرباء   
بالنيابة عن ذلك الطرف فـي اإدارة امل�سائل املتعلقة ب�سبط النظم املقاومة اللت�ساق 
تعلم  كي  االأطراف  على  لتعميمها  وذلك   ، االتفاقية  وفقا الأحكام هذه  ال�سوائب 
بهــا موظفـيهـــا املعنيـــني . وعلــى االإدارة اأن تخطر املنظمة ، من ثم ، بامل�سوؤوليات 
و�ل�ضروط �ملحددة لل�ضالحية �ملفو�ضة �إلى خرب�ء �ملعاينة �ملعينني �أو للمنظمات 

املعرتف بها .
ب - املعلومات املتعلقة باأي نظم ملقاومة الت�ساق ال�سوائب وافق عليها ، اأو قيدها ، اأو 

حظرها مبوجب قانونه الداخلي ، وذلك ب�سفة �سنوية .
2 - توفر املنظمة ، من خالل اأي و�سيلة منا�سبة ، املعلومات التي تبلغ اإليها مبوجب الفقرة 

)1( من هذه املادة .
3 - اإذا وافق اأي طرف على نظم ملقاومة الت�ساق ال�سوائب اأو �سجلها اأو رخ�سها ، عليه اأن 
اللت�ساق  املقاومة  النظم  هذه  منتجي  يلزم  اأن  اأو   ، ذلك  تطلب  التي  االأطراف  يزود 
ال�سوائب باأن يزودوا االأطراف املذكورة ، باملعلومات ذات ال�سلة التي ا�ستند اإليها فـي 
اتخاذ قراره ، مبا فـي ذلك املعلومات املن�سو�ص عليها فـي املرفق )3( ، اأو اأي معلومات 
اأخرى منا�سبة الإجراء تقييم مالئم للنظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب ، وال تقدم اأي 

معلومات يحميها القانون .
املــادة ) 10 (

املعاينات واإ�شدار ال�شهادات
يكفل الطرف معاينة ال�سفن التي يحق لها اأن ترفع علمه اأو اأن ت�سغل حتت �سلطته واإ�سدار 

ال�سهادات لها ، وفقا للوائح الواردة فـي املرفق)4( .
املــادة ) 11 (

التفتي�ش على ال�شفن والك�شف عن االنتهاكات
1 - يجوز اأن تخ�سع اأي �سفـينة تنطبق عليها هذه االتفاقية ، فـي اأي ميناء اأو تر�سانة بناء 
موظفـني  جانب  من  عليها  للتفتي�ص   ، االأطراف  من  لطرف  بحرية  فر�سة  اأو  �سفن 
واجبة  لالأحكام  متتثل  ال�سفـينة  كانت  اإذا  ما  حتديد  اأجل  من  بذلك  لهم  يرخ�ص 
باأن  االعتقاد  ت�سوغ  وا�سحة  اأ�سباب  تتوافر  مل  وما   . االتفاقية  هذه  من  االنطباق 

ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية ، فاإن هذا التفتي�ص يقت�سر على ما يلي :
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 اأ - التحقق من اأن ال�سفـينة حتمل على متنها ال�سهادة الدولية لنظام مقاومة الت�ساق 
ال�سوائب اأو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة ال�سوائب ، �ساري ال�سالحية و/اأو 

ب - الأخـــذ الوجيـــز لعينـــة مـــن نظـــام مقاومــة الت�ســاق ال�سوائـــب اخلـــا�ص بال�سفـينـــة 
ال توؤثر على منعة هذا النظام اأو هيكله اأو ت�شغيله ، مع مراعاة اخلطوط التوجيهية 
العينة  نتائج هذه  الالزم ملعاجلة  الوقت  اأن  املنظمة*. غري  املو�سوعة من جانب 

يجب اأال يتخذ اأ�شا�شا ملنع حترك ال�شفـينة ورحيلها .
2 - اإذا توافرت اأ�شباب وا�شحة ت�شوغ االعتقاد باأن ال�شفـينة تنتهك االأحكام واجبة االنطباق 
من هذه االتفاقية ، جاز اإجراء تفتي�ش معمق مع مراعاة اخلطوط التوجيهية املو�شوعة 

من جانب املنظمة .
3 - اإذا تبني اأن ال�شفـينة تنتهك هذه االتفاقية ، جاز للطرف القائم بالتفتي�ش اأن يتخذ 
خطوات لتحذير ال�شفـينة ، اأو احتجازهــا ، اأو �شرفهــا من موانئــه ، اأو عدم ا�شتقبالها 
فـيهـــا . وعلـــى الطـــرف الــذي يتخذ هــذا االإجـــراء �شــد ال�شفـينة ب�شبب عدم امتثالها 

الأحكام هذه االتفاقية ، اأن يبلغ على الفور اإدارة ال�شفـينة املعنية .
4 - تتعاون االأطراف على اكت�شاف اأي انتهاكات لهذه االتفاقية وعلى اإنفاذها . كما يجوز 
لطرف من االأطراف اأن يفت�ش على �شفـينة عند دخولها اإلى املوانئ اأو تر�شانات بناء 
ال�شفن اأو الفر�ش البحرية اخلا�شعة لواليته ، اإذا تلقى من طرف اآخر طلبا باإجراء 
ا�شتق�شاء م�شفوعا باأدلة كافـية على اأن ال�شفـينة ت�شغل اأو كانت ت�شغل على نحو ي�شكل 
انتهاكا لهذه االتفاقية . وير�شل التقرير عن هذا اال�شتق�شاء اإلى الطرف الذي طلب 
اإجراءه واإلى ال�شلطة املخت�شة لالإدارة التي تتبعها ال�شفـينة املعنية كي يت�شنى اتخاذ 

االإجراء املالئم مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ) 12 (
االنتهاكــــات  

1 - يحظر اقرتاف اأي انتهاك ملتطلبات هذه االتفاقية ، وتوقع عقوبات على هذا االنتهاك 
مبوجب قانون االإدارة التي تخ�شع لها ال�شفـينة املعنية ، اأينما وقع هذا االنتهاك . واإذا 
اأبلغت االإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع ، وجب عليها اأن حتقق فـي امل�شاألة ، ويجوز 
لها اأن تطلب من الطرف الذي اأبلغها بذلك اأن يقدم اأدلة اإ�شافـية عن االنتهاك املدعى 
به . واإذا اقتنــــعت االإدارة بتوافـــر اأدلـــة تكفـــي التخاذ اإجراءات ق�شائية اإزاء االنتهاك 
املدعى به . وجب عليها اأن تتخذ هذه االإجراءات فـي اأقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها .

    * ما زال من املتعني و�شع هذه اخلطوط التوجيهية
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، باالإ�شافة  اأبلغها باالنتهاك املدعى به  ال�شرعة الطرف الذي  وتخطر االإدارة على جناح 
اإلى املنظمة ، باأي اإجراء مت اتخاذه . واإذا مل تتخذ االإدارة اأي اإجراء فـي غ�شون �شنة بعد 

تلقيها املعلومات ، عليها اأن تخطر بذلك الطرف الذي اأبلغها باالنتهاك املدعى به . 

2 - يحظر اقرتاف اأي انتهاك لهذه االتفاقية داخل الوالية الق�شائية الأي طرف ، وتوقع 
عقوبات على هذا االنتهاك مبوجب قانون ذلك الطرف . ومتى حدث هذا االنتهاك 

وجب على ذلك الطرف القيام مبا يلي : 

  اأ - اتخاذ اإجراءات ق�شائية وفقا لقانونه ، اأو 

ب - تزويد اإدارة ال�شفـينة املعنية مبا قد يكون لديه من معلومات واأدلـــة عــن حــدوث 
االنتهاك . 

3 - يجب اأن تكون العقوبات املن�شو�ش عليها فـي قوانني اأي طرف عمال بهذه املادة �شارمة 
بقدر يكفـي لردع انتهاكات هذه االتفاقية اأينما حدثت تلك االنتهاكات . 

املــادة ) 13 (
تاأخري ال�سفن اأو احتجازها بال م�سوغ

1 - يجب بذل ق�شــارى اجلهـــد تالفـيـــا الأن تــــوؤدي التدابـــري املتخـــذة مبوجـــب املادة )11( 
اأو )12( اإلى احتجاز ال�شفـينة اأو تاأخريها بال م�شوغ . 

2 - ال�شفـينة التي يتم احتجازها اأو تاأخريها بال م�شوغ ، مبوجب املادة )11( اأو )12( يحق 
لها احل�شول على تعوي�ش عن اأي خ�شائر اأو اأ�شرار تكون قد تعر�شت لها .  

املــادة ) 14 (
ت�سويــة املنازعــات 

عــن طريـــق  اأو تطبيقــها  االتفاقية  تف�شري  ب�شاأن  بينها  تن�شاأ  اأي منازعة  االأطراف  ت�شوي 
التفاو�ش اأو اال�شتق�شاء اأو التوفيق اأو التحكيم اأو الت�شوية الق�شائية اأو اللجوء اإلى وكاالت 

اأو ترتيبات اإقليمية ، اأو باأي و�شيلة �شلمية اأخرى تختارها . 
املــادة ) 15 (

�سلة االتفاقية بقانون البحار الدويل  
الدويل  القانون  مبوجب  دولة  اأي  والتزامات  بحقوق  يخل  ما  االتفاقية  هذه  فـي  لي�ش 

العرفـي كما يتجلى فـي اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار .
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املــادة ) 16 (
التعديـــالت

1 - يجوز تعديل هذه االتفاقية باأي اإجراء من االإجراءات املحددة فـي الفقرات التالية .
2 - التعديالت بعد التدار�ص داخل املنظمة :

  اأ - يجوز الأي طرف اأن يقرتح تعديال على هذه االتفاقية . ويقدم التعديل املقرتح اإلى 
االأمني العام الذي يعممه عندئذ على االأطراف وعلى اأع�ساء املنظمة قبل تدار�سه 
بـــ )6( �ستــة اأ�سهــر على االأقل . اأمـــا االقتـــراح املتعلـــق بتعديـــل املرفق فـيعالج وفقا 

للمادة )6( قبل تدار�سه مبوجب هذه املادة .
 ب - يحال التعديل املقرتح واملعمم على النحو املبني اأعاله اإلى اللجنة لتدار�سه . ويحق 
فـي مداوالت  ت�سارك  اأن   ، تكن  اأم مل  املنظمة  فـي  اأع�ساء  اأكانت  �سواء  لالأطراف 

اللجنة املتعلقة بتدار�ص التعديل واعتماده .
 ، اللجنة  فـي  وامل�سوتني  احلا�سرين  االأطراف  ثلثي  باأغلبية  التعديالت  وتعتمد   - ج 

وذلك ب�ضرط ح�ضور ثلث �الأطر�ف على �الأقل وقت �لت�ضويت .
 د - ير�سل االأمني العام التعديالت املعتمدة وفقا للفقرة الفرعية )ج( اإلى االأطراف 

لقبولها .     
هـ - يعترب التعديل مقبوال فـي الظروف التالية :

i  يعترب تعديل ملادة من هذه االتفاقية مقبوال فـي التاريخ الذي يخطر فـيه ثلثا
االأطراف االأمني العام بقبولهم له .

ii  يعترب تعديل ملرفق من املرفقات مقبوال بعد انق�ساء )12( اثني ع�سر �سهرا
ثلثا  كان  اإذا  ولكن   ، اللجنة  اآخر حتدده  تاريخ  اأي  بعد  اأو  اعتماده  تاريخ  بعد 
، االأمني العام باعرتا�سهم على  االأطراف قد اأخطروا ، بحلول ذلك التاريخ 

التعديل ، وال يعترب هذا التعديل مقبوال .
و - يدخل التعديل حيز النفاذ فـي الظروف التالية :

i  اأعلنت التي  االأطراف  اإزاء  النفاذ  االتفاقية حيز  ملادة من هذه  تعديل  يدخل 
قبولها له بعد )6( �ستة اأ�سهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه وفقا للفقرة 

. ) i (  )الفرعية )هـ
ii  ستة� بعد )6(  االأطـــراف  اإزاء جميع  النفــــاذ  للمرفــــق )1( حيز  يدخل تعديل 

اأ�سهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه ، با�ستثناء اأي طرف :
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1 - اأخطر باعرتا�سه على التعديل وفقا للفقرة  الفرعية )هـ( )ii( ومل ي�سحب 
اعرتا�سه هذا .

2 - اأخطر الأمني العام ، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ ، باأن التعديل لن 
يدخل اإزاء حيز النفاذ اإل بعد اإخطار لحق بقبوله ، اأو  

3 - اأ�سدر وقت اإيداعه �سك ت�سديقه على التفاقية اأو موافقته عليها اأو ان�سمامه 
اإليها ، اإعالنا يفـيد اأن التعديالت على املرفق )1( لن تدخل اإزاءه حيز النفاذ 

اإل بعد اإخطار الأمني العام بقبوله لتلك التعديالت .
iii  جميـــع اإزاء  النفاذ  حيز   )1( املرفق  غري  اآخر  مرفق  على  التعديـــل  يدخل 

الأطـــراف بعد )٦( �ستة اأ�سهر من التاريخ الذي يعترب مقبول فـيه ، با�ستثناء 
الفرعية  للفقرة  التعديل وفقا  باعرتا�سها على هذا  اأخطرت  التي  الأطراف 

)هـ( )ii( ومل ت�سحب اعرتا�سها هذا .
ز - i يجوز لأي طرف اأخطر باعرتا�ض مبوجب الفقرة الفرعية )و( )ii( )1( اأو 
اأن يخطر فـي وقت لحق الأمني العام بقبوله للتعديل . ويدخل هذا   )iii(
التعديل حيز النفاذ اإزاء ذلك الطرف بعد )٦( �ستة اأ�سهر من تاريخ الإخطار 

بقبوله اأو التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ ، اأيهما حل لحقا .
اإليه فـي الفقرة الفرعية  اإعالنا م�سارا  اأ�سدر  اأو  اإخطارا  اأر�سل  اإذا قام طرف   ii
 ، اأو )3( على التوايل باإخطار الأمني العام بقبوله لتعديل ما   )2( )ii( )و(
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ اإزاء ذلك الطرف بعد )٦( �ستة اأ�سهر من تاريخ 
الإخطار بقبوله اأو من التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ اأيهما حل 

لحقا .
3 - التعديل عن طريق موؤمتر : 

اأ - بناء على طلب من اأحد الأطراف ، يحظى بتاأييد ثلث الأطراف على الأقل ، تعقد 
املنظمة موؤمترا لالأطراف للنظر فـي اإدخال تعديالت على هذه التفاقية .

ب - ير�سل الأمني العام اأي تعديل يعتمده هذا املوؤمتر باأغلبية ثلثي الأع�ساء احلا�سرين 
وامل�سوتني اإلى جميع الأطراف بقبوله .

ج - ما مل يقرر املوؤمتر خالف ذلك ، يعترب التعديل مقبول ويدخل حيز النفاذ وفقا 
لالإجراءات املحددة فـي الفقرتني )2( )هـ( و )و( على التوايل من هذه املادة .

4 - اأي طرف مل يقبل تعديال على مرفق من املرفقات ، يعامل بو�سفه من غري الأطراف 
لأغرا�ض تطبيق ذلك التعديل فح�سب .
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على  املطبق  لالإجراء  وفقا  النفاذ  حيز  وتدخل  جديد  مرفق  اإ�سافة  وتعتمد  تقرتح   -  5
تعديل ملادة من مواد هذه االتفاقية .

6 - اأي اإخطار اأو اإعالن ي�سدر مبوجب هذه املادة يوجه اإلى االأمني العام كتابة .
7 - يبلغ االأمني العام االأطراف واالأع�ساء فـي املنظمة مبا يلي :

 اأ - اأي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام واإزاء كل طرف ، و 

ب - اأي اإخطار اأو اإعالن ي�سدر مبوجب هذه املادة .

املــادة ) 17 (

التوقيع والت�شديق والقبول واملوافقة واالن�شمام 

1 - يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية اأمام اأي دولة ، فـي مقر املنظمة ، فـي الفرتة من 
1 �ضباط/فرب�ير 2002 اإلى 31 كانون االأول/دي�سمرب 2002م ويبقى م�سرعا بعد ذلك 

الن�سمام اأي دولة .

2 - يجوز للدول اأن ت�سبح اأطرافا فـي هذه االتفاقية عن طريق ما يلي :

  اأ - التوقيع غري املرتهن بالت�سديق اأو القبول اأو االن�سمام اأو 

ب - التوقيع املرتهن بالت�سديق اأو القبول اأو املوافقة واملتربع بالت�سديق اأو القبول اأو 
املوافقة اأو 

ج - االن�سمام .

3 - يكون الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام باإيداع �سك بهذا املعنى لدى االأمني 
العام .

قانونية  فـيها نظم  ، تطبق  اأكرث  اأو  اإقليميتني  الدول من وحدتني  اإحدى  تاألفت  اإذا   -  4
خمتلفة ب�ساأن امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية ، جاز لها وقت التوقيع على هذه 
االتفاقية اأو الت�سديق عليها اأو قبولها اأو املوافقة عليها اأو االن�سمام اإليها ، اأن تعلن 
اأن هذه االتفاقية تنطبق على جميع وحداتها االإقليمية اأو على وحدة واحدة اأو اأكرث 

فح�سب منها ، وجاز لها اأن تعدل هذا االإعالن فـي اأي وقت بتقدمي اإعالن اآخر .

5 - يجب اأن يخطر الوديع باأي اإعالن من هذا النوع ، ويجب اأن يذكر هذا االإعالن �سراحة 
الوحدات االإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
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املــادة ) 18 (

دخول االتفاقية حيز النفاذ 

1 - تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد )12( اثني ع�سر �سهرا من التاريخ الذي تقوم 
فـيه )5( خم�س وع�سرون دولة على االأقل ، ت�سكل اأ�ساطيلها التجارية جمتمعة ما ال 
يقل عن )25( خم�سة وع�سرين فـي املائة من احلمولة االإجمالية للأ�سطول التجاري 
العاملي بالتوقيع عليها دون حتفظ اإزاء الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة ، اأو باإيداع �سك 

الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام املطلوب وفقا للمادة )17( . 

اأو  لها  قبول  اأو  االتفاقية  هذه  على  ت�سديق  �سك  اأودعت  التي  بالدول  يتعلق  فـيما   -  2
موافقة عليها اأو ان�سمام اإليها بعد ا�ستيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ ، ولكن قبل 
حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ ، يبداأ �سريان مفعول الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو 
االن�سمام فـي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ اأو بعد )3( ثلثة اأ�سهر من تاريخ 

اإيداع ال�سك اأيهما حل الحقا .

3 - اأي �سك بالت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل 
فـيه هذه االتفاقية حيز النفاذ ، يبداأ �سريان مفعوله بعد )3( ثلثة اأ�سهر من تاريخ 

االإيداع .

4 - اأي �سك بالت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام يودع بعد التاريخ الذي يعترب 
فـيـه تعديــل على هذه االتفاقيــة مقبــوال مبوجــب املـــادة )16( ينطبق على االتفاقية 

ب�سيغتها املعدلة .

املــادة ) 19 (

االن�سحــــاب

1 - يجوز الأي طرف اأن ين�سحب من هذه االتفاقية فـي اأي وقت بعد مرور )2( �سنتني على 
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ اإزاء ذلك الطرف .

2 - يكون االن�سحاب باإر�سال اإخطار كتابي اإلى االأمني العام ، وي�سري مفعول االن�سحاب بعد 
)1( �سنة واحدة من تلقي هذا االإخطار اأو بعد اأي فرتة اأطول اأجل حتدد فـيه .
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املــادة ) 20 (

الوديــــع

1 - تودع هذه االتفاقية لدى االأمني العام ، الذي ير�سل ن�سخا �سادقة م�سدقة منها اإلى 
جميع الدول التي وقعت عليها اأو ان�سمت اإليها .

2 - وباالإ�سافـــة اإلـــى املهام املبينة فـي مواد اأخرى من هـــذه االتفاقيــة ، يقوم االأمني العام 
مبا يلي :

اأ - اإبلغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية اأو ان�سمت اإليها مبا يلي :
i  كــــل توقيـــع جديد اأو اإيداع جديــــد ل�ســــك بالت�سديـــــق اأو القبـــــول اأو املوافقــــة

اأو االن�سمام ، وتاريخ ذلك .
ii . تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ

iii  اإيداع اأي �سك للن�سحاب من هذه االتفاقية ، وتاريخ تلقي هذا ال�سك ، وتاريخ
�سريان مفعول هذا االن�سحاب .

ب - اإر�سال ن�س هذه االتفاقية ، مبجرد دخولها حيز النفاذ ، اإلى االأمانة العامة للأمم 
املتحدة لت�سجيلها ون�سرها وفقا للمادة )102( من ميثاق االأمم املتحدة .

املــادة ) 21 (

اللغــــــات 

 ، واالإجنليزيــة   ، اال�سبانيــة   : باللغات  واحدة  اأ�سليــة  ن�سخـــة  فـي  االتفاقية  هذه  حـررت 
والرو�سيــة ، وال�سينيــة ، والعربيــة ، والفرن�سية ، وتعترب الن�سو�س املحررة بهذه اللغات 

مت�ساوية فـي احلجية .
اأدناه  توقيعاتهم  دونوا  قبل من  االتفاقية من  التوقيع على هذه  ، مت  ذلك  واإ�سهادا على 

املفو�سني بهذا ح�سب االأ�سول من حكومة كل منهم .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم اخلام�س من ت�سرين االأول/ اأكتوبر ، عام األفـني وواحد .

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

املرفـــق ) 1 (

تدابري �شبط النظم املقاومة اللت�شاق ال�شوائب

نظام مقاومة 
تاريخ نفاذ مفعول التطبيقتدابري ال�شبطالت�شاق ال�شوائب

التدابري 

املركبات الع�سوية 
الق�سديرية التي 
تعمل  كمبيدات 

حيوية فـي النظم 
املقاومة اللت�ساق 

ال�سوائب 

يجب اأال ت�ستخدم 
ال�سفن هذه املركبات
 اأو تعيد ا�ستخدامها

جميع ال�سفن 
1 كانون الثاين / 

يناير 2003

املركبات الع�سوية 
الق�سديرية التي 
تعمل كمبيدات 

حيوية فـي النظم 
املقاومة اللت�ساق 

ال�سوائب 

يجب على ال�سفن :
1 - اإما اأال ت�ستخدم 
هذه املركبات على 

اأبدانها اأو اأجزائها اأو 
�سطوحها اخلارجية ، اأو 

2 - اأن تزود بك�سوة 
حتول دون ت�سرب 
هذه املركبات من 

نظم مقاومة الت�ساق 
ال�سوائب التي ال 

متتثل لهذه االتفاقية 
واملوجودة اأ�سفل هذه 

الك�سوة 

جميع ال�سفن
) با�ستثناء املن�سات 
الثابتة والطافـية ، 
ووحدات التخزين 
الطافـية ، ووحدات 
االإنتاج والتخزين 
والتفريغ الطافـية 
التي بنيت قبل 1 
كانون الثاين / 

يناير 2003 والتي مل 
تو�سع فـي احلو�ص 
اجلاف فـي 1 كانون 
الثاين/يناير 2003 

اأو بعد ذلك (

1 كانون الثاين / 
يناير 2008
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املرفـــق ) 2 (

العنا�شر املطلوب توافرها فـي اأي اقرتاح اأويل 

1 - يجب اأن ي�ستمل اأي اقرتاح اأويل على وثائق كافـية تت�سمن املعلومات التالية على االأقل : 
 اأ - تعريف النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب الذي يتناوله االقرتاح : ا�سم النظام املقاوم 
اللت�ساق ال�سوائب ، وا�سم املواد الفعالة ، ورقم �سجل خدمات املخل�سات الكيميائية 
)CAS Number( ح�سب مقت�سى احلال ، اأو مكونات النظام التي ي�ستبه فـي اأنها 

ت�سبب االآثار ال�سارة الداعية اإلى القلق ،

ب - معلومات حمددة تدل على اأن النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب اأو املنتجات النا�سئة 
عن انحالله ميكنها اأن ت�سكل خطرا على �سحة االإن�سان اأو اأنها قد تنطوي على 
ميكن  برتكيزات  وجودها  عند  امل�ستهدفة  غري  الع�سوية  بالكائنات  �سارة  اآثار 
 ، اأنواع حية متثيلية  فـي  بال�سمية  املت�سلة  الدرا�سات  نتائج  البيئة )مثل  فـي  مالحظتها 

والبيانات املتعلقة بالرتاكم احليوي ( .

ج - مواد توؤيد اأن العنا�سر ال�سامة فـي النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب اأو املنتجات 
اآثارا �سارة  اأن تظهر فـي البيئة برتكيزات قد تلحق  النا�سئة عن انحالله ميكن 
)مثل  املياه  بنوعية  اأو   ، االإن�سان  ب�سحة  اأو  امل�ستهدفة  غري  الع�سوية  بالكائنات 
البيانات املتعلقة بثبات هذه العنا�سر اأو املنتجات فـي عمود املاء والروا�سب والكائنات 
احليوانية والنباتية ومعدل اإطالق العنا�سر ال�سامة من االأ�سطح املعاجلة املقي�ص 
فـي اإطار درا�سات منفذة فـي هذا املجال اأو فـي اإطار ظروف اال�ستخدام الفعلي اأو 

البيانات امل�ستقاة من خالل برامج للر�سد اإن توافرت .

د - حتليل العالقة بني النظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب واالآثار ال�سارة ذات ال�سلة 
والرتكيزات البيئية املالحظة اأو املتوقعة ، و

هـ - تو�سية اأولية ب�ساأن نوع التقييدات التي ميكن اأن تكون فعالة فـي احلد من املخاطر 
املرتبطة بالنظام املقاوم اللت�ساق ال�سوائب املعني .

2 - يجب اأن يقدم اأي اقرتاح اأويل وفقا للقواعد واالإجراءات املحددة من جانب املنظمة .
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املرفـــق ) 3  (
العنا�صر التي يتعني توافرها فـي اأي اقرتاح مف�صل 

1 - يجب اأن ي�ستمل اأي اقرتاح مف�سل على وثائق كافـية تت�سمن املعلومات التالية :
اأ - اأي تطورات ا�ستجدت على البيانات الواردة فـي القرتاح الأويل ،

ب - ال�ستنتاجات امل�ستخل�سة مـن فئـــات البيانـــات املبينــة فـــي الفقــرات الفرعـــية 3 )اأ( 
و )ب( و)ج( ، ح�سب احلالة ، تبعا ملو�سوع القرتاح وحتديد اأو و�سف املنهجيات 

التي اتبعت فـي ا�ستخال�ص البيانات ،

املقاوم  النظام  عن  الناجمة  ال�سارة  الآثار  ب�ساأن  املنفذة  الدرا�سات  نتائج  موجز   - ج 
للت�ساق ال�سوائب ،

ذلك  فـي  مبا   ، الر�سد  هذا  لنتائج  موجز   ، ر�سد  عمليات  اأي  اإجراء  حالة  فـي   - د 
معلومات عن حركة مرور ال�سفن وو�سف عام للمنطقة التي خ�سعت للر�سد ،

تقديرات  واأي  اليكولوجي  اأو  البيئي  التعر�ص  عن  املتوافرة  للبيانات  موجز   - هـ 
با�ستخدام   ، ريا�سية  مناذج  تطبيق  خالل  من  ا�ستنبطت  البيئية  للرتكيزات 
جميع البارملرتات املتعلقة بامل�سري البيئي ، ويف�سل ا�ستخدام البارملرتات التي مت 
حتديدها على اأ�سا�ص جتريبي ، اإلى جانب حتديد اأو و�سف املنهجيات التي اتبعت 

فـي و�سع النماذج ،

و - تقييم العالقة بني النظام املقاوم للت�ساق ال�سوائب املعني ، والآثار ال�سارة ذات 
ال�سلة ، والرتكيزات البيئية ، �سواء املالحظة اأو املتوقعة ،

ز - تقدير كيفـي مل�ستوى عدم التيقن فـي التقييم امل�سار اإليه فـي الفقرة الفرعية )و( 
اأعاله ،

ح - تو�سية بتدابري �سبط حمددة ت�ستهدف تقليل املخاطر املرتبطة بالنظام املقاوم 
للت�ساق ال�سوائب ، و

املو�صى  ال�صبط  لتدابري  املحتملة  الآثار  عن  متوافرة  درا�صات  اأي  نتائج  موجز   - ط 
والنقل   ، ال�سفن  بناء  تر�سانات  فـي  ال�سائدة  والظروف   ، الهواء  نوعية  على  بها 
توافر  مدى  اإلى  بالإ�سافة   ، ال�سلة  ذات  الأخرى  والقطاعات   ، الدويل  البحري 

بدائل منا�سبة .
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الفـــيزيائية  اأن يت�سمن القرتاح معلومات عن كل خا�ســية من اخلــوا�ص  2 - كما يجب 
والكيميائية التالية للمكون املعني ، اأو للمكونات املعنية ح�سب احلالة :

- نقطة الن�سهار ،

- نقطة الغليان ،

- الكثافة ) الكثافة الن�سبية ( ،

- �سغط البخار ،

، ) PKa ( ثابت التفكك / PH الذوبانية فـي املاء / الرقم الهيدروجيني -

- اإمكانات الأك�سدة / الختزال ،

- الكتلة اجلزيئية ،

- البنية اجلزيئية ، و

- اأي خوا�ص فـيزيائية وكيميائية اأخرى حددت فـي القرتاح الأويل . 
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/6

بالت�سديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان 

وحكومـــة جمهوريـــة ليتوانيا حــول التعاون القت�سادي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلـى التفاقيــة بــني حكومــة �سلطنـــة عمان وحكومة جمهوريـــة ليتوانـــيا حـــول التعـــاون 

القت�سادي ، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 25 من يونيو 2018م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

المــادة الأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

المــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفـاقيــة 

بني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومــة جمهوريــة ليتوانيــا 

حـول التعــاون االقت�سـادي 

انطالقا من العالقات املتمـيزة بني حكومــة �سلطنة عمــان ، وحكومة جمهورية ليتوانيا 
)وامل�سار اإليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني "( ، 

ورغبة من البلدين فـي تقوية وتطوير العالقات االقت�سادية بينهما على اأ�سا�س امل�ساواة 
واملنفعة املتبادلة ، 

واإدراكا منهما بــاأن هــذه االتفاقيــة �ستــوؤدي اإلى ت�سهيــل خمتلــف اأ�سكــال التعـــاون بينهمــا ، 
وخ�سو�سا فـي املجال االقت�سادي ، 

وا�ستنادا على مبادئ القانون الدويل املقرة عامليا ، 

فقد اتفق الطرفان على ما ياأتي : 

املــادة ) 1 (

1 - يجوز للطرفـني - وفقا للقوانني والت�سريعات النافذة فـي اإقليميهما - ال�سعي لتطوير 
وتقوية وتنويع التعاون االقت�سادي النافع وامل�سرتك بينهما فـي املجـاالت ذات االهتمام 

امل�سرتك ، وخ�سو�سا فـي املجاالت االآتية : 

ال�سناعة . - 

الطاقة . - 

النقل . - 

العلوم والتقنيات واالبتكارات . - 

تقنية املعلومات واالت�ساالت وتطوير املجتمع التقني . - 

�سناعة مواد البناء والت�سييد . - 

حماية البيئة . - 
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الزراعة . - 

ال�سياحة . - 

التعليم . - 

اخلدمات ال�سحية . - 

على الطرفــــني الت�ســـاور بينهمـــا مـــن اأجـــل حتديـــد اأولويــات جماالت التعــاون الــواردة   - 2
فـي هذه املــادة . 

املــادة ) 2 (

ي�سعى الطرفان اإلى تاأ�سي�س وتطوير عالقات اقت�سادية طويلـــة املــدى بني الكيانات  - 1
االقت�سادية وموؤ�س�ساتها التمثيلية بكال البلدين . 

ي�سجــع الطرفــان التعـاون والتطويـــر االقتـــ�سادي بني الكيانـــات االقت�ساديـــة ببلــــدي  - 2
الطرفـني على اأ�سا�س التعاقد ، وذلك وفقا للت�سريعات النافذة فـي كل من البلدين ، 

وخا�سة عرب االآتي : 

خلق مناخ ا�ستثماري مالئم . - 

ت�سهيل تبادل املعلومات ذات العالقة . - 

ت�سهيل تكوين عالقات بني الكيانات االقت�سادية ، مبا فـي ذلك املوؤ�س�سات ال�سغرية - 
واملتو�سطة ، كذلك املوؤ�س�سات التمثيلية ببلديهما . 

ت�سهيل تنظيم املعار�س والندوات فـي اإقليم الطرفـني املتعاقدين ، وت�سجيع م�ساركة - 
الكيانات االقت�سادية ببلدي الطرفـني بها . 

املــادة ) 3 (

ت�سعى املوؤ�س�سات ذات العالقة ببلدي الطرفـني ل�سمان تبادل املعلومات االآتية ، وذلك وفقا 
للت�سريعات النافذة فـي بلديهما : 

القوانـــني والت�سريعـــات املنظمـــة لالأن�سطـــة االقت�ساديــــة واالإح�سائيــــات وغريهــــا  اأ - 
من املعلومات ذات العالقة . 

امل�ساركة فـي املوؤ�س�سات االقت�سادية العاملية واجلهات التكاملية .  ب - 
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االإجراءات التي ت�سجع عملية حركة ال�سلع واخلدمات ، والتي تهدف اإلى حت�سني  ج - 
املعلومات  ، وكذلك  التجاريني املحتملني ببلدي الطرفـني  ال�سركاء  التعاون بني 

حول اأي من احلوافز املطبقة فـي بلدي الطرفـني . 

املعار�س ومهمات العمل حول اأنظمة املعلومات االقت�سادية .  د - 

املــادة ) 4 (

ت�سكل جلنة لتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية )وي�سار اإليها فـيما بعد بـ " اللجنة "( ، وتتكون  - 1
، كما يجوز  املوؤ�س�سات واملنظمات ببلدي الطرفـني  العالقة من  من ممثلني من ذوي 
دعوة ممثلني من القطاع اخلا�س ، و�سركات االأعمال للم�ساركة فـي اجتماعات اللجنة . 

تتولى اللجنـة املهام االآتية :   - 2

االإ�سراف على املوا�سيع املتعلقة بتنفـيذ هذه االتفاقية . - 

درا�ســــة اإمكانيـــات تطويــر التعــاون بـــني املوؤ�س�ســـات ال�سغيــرة واملتو�سطــة فـي بلـــدي - 
الطرفـني ، وت�سجيع تنفـيذ برامج دعم لها . 

ت�سجيع وتطوير التعاون بني املنظمات التجارية وال�سناعية فـي كال البلدين . - 

متابعة تطور التعاون الثنائي االقت�سادي ، وتبادل املعلومات حول التطور االقت�سادي - 
وبرامج اال�ستثمار فـي كال البلدين . 

يجب على كل من الطرفـني تعيني ممثل كرئي�س ، وممثلني اآخرين فـي ت�سكيل اللجنة ،  - 3
ويكون التوا�سل من خالل القنوات الدبلوما�سية الإر�سال االأ�سماء وامل�سميات الوظيفـية 

لهم . 

جتتمـع اللجنــة - كلـما دعــت ال�ســرورة اإلــى ذلك - بدعـــوة من اأحـــد الطرفـــني ، ويتــــم  - 4
ترتيب عقد االجتماعات بالتناوب فـي كال البلدين عرب القنوات الدبلوما�سية . 

املــادة ) 5 (

املخاطبات  تبادل  الطرفـني من خالل  املتبادل بني  باالتفاق  االتفاقية  يجوز تعديل هذه 
عرب القنوات الدبلوما�سية ، وتدخل هذه التعديالت حيز التنفـيذ باالإجراءات ذاتها امل�سار 

اإليها فـي املــادة )7( الفقرة )1( من هذه االتفاقية . 
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املــادة ) 6 (

تتــم ت�سويــة اأي خالف ين�ساأ عن تف�سـيــر اأو تنفـيــذ اأحكـــام هــذه االتفاقيــة وديـــا مــن خــــالل 

امل�سـاورات بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية . 

املــادة ) 7 (

القنوات - 1 اإخطار كتابي عرب  اآخر  ت�سبح هذه االتفاقية �سارية املفعول من تاريخ ت�سلم 

الدبلوما�سية ، والذي يخطر به الطرفان بع�سهما بع�سا با�ستكمال جميع االإجراءات 

الداخلية الالزمة . 

ت�سري هذه االتفاقية ملدة )5( خم�س �سنوات ، وتتجدد تلقائيا ملدة اأخرى مماثلة ، ما مل - 2

يخطر اأحد الطرفـني الطرف االآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته فـي اإنهاء 

العمل بها قبل )6( �ستة اأ�سهر على االأقل من تاريخ اإنهائها . 

وقعــت هــــذه االتفاقيـــة فـي م�سقــــط بتـاريـــخ 11 �ســــــوال 1439هـ ، املوافـــق 25 يونيــــو 2018م 

من ن�سختني اأ�سليتني باللغات : الليتوانية ، والعربية ، واالإجنليزية ، لكل منها ذات احلجية 

القانونية ، وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�س االإجنليزي . 

     
      

عـن حكومــة جمهـوريـــة ليتوانيــا

نــــــري�س جـــريمــــانـــــــا�س

نائــب وزيــر اخلارجيـة

 عـن حكـومــة �سـلطنــة عمـــان

املهنـد�س/ اأحمـد بن ح�سـن الـذيـب

وكيـل وزارة التجـارة وال�سناعـة
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

ON ECONOMIC COOPERTATION

Stemming from the distinguished relations between the government of 
the Sultanate of Oman and the government of the Republic of Lithuania 
(hereinafter referred to as the “Parties”),
And the desire of both countries to strengthen and develop economic 
relations between them on the basis of equality and reciprocal benefit, 
And both being conscious that this Agreement will facilitate various forms 
of cooperation between them, particularly in the field of economy, 
And based on the principles of international law recognized globally, 
The Parties have agreed to the following:

Article ( 1 )

1 - The Parties shall, pursuant to the applicable laws in their States, 
endeavor to develop, strengthen and diversify mutually beneficial 
economic cooperation in the fields of mutual interest, and specifically 
in the following fields:
- Industry.
- Energy.
- Transport.
- Science, technology and innovation.
- Information technology, telecommunications and information society 

development.
- Construction and building material industry. 
- Environmental protection.
- Agriculture.
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- Tourism.
- Education.
- Health services.

2 - The Parties shall consult with each other in order to identify the priority 
cooperation fields in this Article.

Article ( 2 )

1 - The Parties shall promote the establishment and development of long-
standing economic relations between economic entities and their 
representative associations in both States.

2 - The Parties shall encourage economic cooperation and development 
between the economic entities of the Parties by mean of contracting 
in accordance with applicable laws in both States, particularly by the 
following:
- Creation of a favorable investment climate, 
- Facilitating the exchange of relevant information, 
- Facilitating the establishment of relations between the economic 

entities, including small and medium-sized enterprises, as well as the 
representative associations of the States, 

- Facilitating the organization of exhibitions, fairs and symposiums in 
the territories of the Parties, and encouraging the participation of the 
economic entities of the other State. 

Article ( 3 )

The relevant institutions of  both States shall endeavor to ensure the exchange 
of information on the following, in accordance with the applicable laws in 
their States:

a - Applicable Laws regulating economic activities, as well as statistical 
and other relevant information;

b - Participation in international economic organizations and integration 
bodies;
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c - Measures promoting movement of goods and services that aim to 
enhance cooperation between potential business partners of both 
States, as well as information on any applicable incentive in both 
States;

d - Exhibitions and business missions on economic information systems.

Article ( 4 )

1 - A commission is hereby established for the purpose of implementing this 
Agreement (hereinafter referred to as the “Commission”), which shall 
consist of representatives of responsible institutions and organizations 
of both States. The representatives of private businesses and business 
associations may be invited to take part in the Commission’s meetings.

2 - The Commission shall be responsible for the following duties:

- Supervision of issues related to the implementation of this Agreement.

- Studying the possibilities of the development of cooperation between 
small and medium-sized enterprises in both States, and promoting 
support programs for them.

- Promoting cooperation between industrial and business organizations.

- Following the development of the bilateral economic cooperation, 
and exchanging information on the economic development and 
investment programs of both States. 

3 - Each Party shall designate its respective Chairman and other 
representatives to the composition of the Commission. The Parties shall 
communicate to each other, through diplomatic channels, the names 
and positions of the designated members of the Commission. 

4 - The Commission shall meet whenever necessary at the request of one 
of the parties. Meetings shall be held alternately in both States and shall 
be arranged through diplomatic channels.
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Article ( 5 )

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by an 
exchange of notes through diplomatic channels, and such amendments 
shall enter into force in accordance with the procedures in Paragraph (1) of 
Article (7) of this Agreement. 

Article ( 6 )
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the 
provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations 
between the Parties through diplomatic channels.

Article ( 7 )
1 - This agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last 
writing notification whereby the parties inform each other through 

diplomatic channels of the completion of all necessary internal 
procedures. 

2 - This Agreement shall remain valid for a period of five (5) years, and shall 
be renewed automatically for another similar period, unless either Party 
notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its desire 
to terminate it at least six (6) months prior to the date of termination.

This Agreement was signed in Muscat on 11 Shawwal 1439 AH corresponding 
to 25th Jun 2018 in two originals in the Arabic, Lithuanian, and English 
languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence 
in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
The Republic of Lithuania

Neris Germanas
Vice Minister of  Foreign Affairs        

For the Government of
The Sultanate of Oman

Eng. Ahmed Bin Hassan Al-Dheeb
Undersecretary of the Ministry of 

Commerce and Industry
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/7

بالت�سديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان ، 

وحكومـــة جمهوريــة �سريالنكــا الديموقراطيـــة ال�ستراكــية

 لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب المالي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية 

ال�سرتاكية لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�سرائب على الدخل ، 

املوقعة فـي مدينة كوملبو بتاريخ 4 من ذي احلجة 1439هـ ، املوافق 15 من اأغ�سط�س 2018م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

المــادة الأولـــــى

 الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

المــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـــة

بيـن حكومة �سلطنة عمان

وحكومة جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية

لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�سرائب على الدخل

اإن حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية ، رغبة 
منهما فـي اإبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�سريبي ، ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�سرائب 

على الدخل ، قد اتفقتا على ما ياأتي :
املــادة ) 1 (

النطــاق ال�سخ�ســي

تطبـــق هـــذه االتفاقيــــة علــــى االأ�سخـــا�ص املقيمـــني فـــي اإحـــدى الدولتـــني املتعاقدتيــــن ، 
اأو فـي كلتيهما .

املــادة ) 2 (

ال�سرائب التي تتناولها االتفاقية

1 - ت�سري هذه االتفاقية على ال�سرائب على الدخل التي تفر�ص نيابة عن دولة متعاقدة ، 
اأيا كانت طريقة فر�ص هذه ال�سرائب .

2 - تعترب من قبيل ال�سرائب على الدخل ، جميع ال�سرائب املفرو�سة على اإجمايل الدخل ، 
اأو على عنا�سر من الدخل مبا فـي ذلك ال�سرائب على االأرباح النا�سئة من الت�سرف 
فـي االأموال املنقولة ، اأو الثابتة ، وال�سرائب على اإجمايل املبالغ لالأجور اأو الرواتب 

املدفوعة من قبل امل�سروعات ، وكذلك ال�سرائب على الزيادة فـي قيمة راأ�ص املال .

3 - ت�سمل ال�سرائب املفرو�سة حاليا ، والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

اأ -  بالن�سبة ل�سرييالنكا :
�سريبة الدخل مبا فـي ذلك �سريبة الدخل امل�ستندة اإلى عائدات م�سروعات اأبرمت 

اتفاقيات مع جمل�ص اال�ستثمار .
 ) وي�سار اإليها فـيما بعد بـ : " ال�سريبة ال�سرييالنكية " ( .
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ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

�سريبة الدخل .

) وي�سار اإليها فـيما بعد بــ" ال�سريبة العمانية " ( .

لتلك  ب�سفــة جوهريـــة  اأو م�سابهة  اأي �سرائب مماثلة  اأي�سا على  االتفاقية  ت�سري هذه   -  4

ال�سرائب على الدخل ، التي يتم فر�سها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية ،  باالإ�سافة 

املتعاقدتني  الدولتني  املخت�ستان فـي  ال�سلطتان  . وتقوم  اأو باالإحالل لل�سرائب احلالية 

باإخطار بع�سهما بع�سا باأي تعديالت مهمة فـي قوانني ال�سرائب اخلا�سة بهما .

املــادة ) 3 (

تعريفــات عامــة 

1 - الأغرا�ص هذه االتفاقية ، وما مل يقت�ص ال�سياق غري ذلك :

الدميقراطيــة  �سرييالنكـا  جمهوريـة  اإقليـــم   " �سرييالنكـــا   " مب�سطلـــح  يق�ســــد   - اأ 

اال�سرتاكية كما هو حمدد فـي الد�ستور ، مبا فـي ذلك اأر�سها االإقليمية ، ومياهها 

اإلى  الـــذي يعلوهـــا باالإ�سافـــة  ، والفــ�ساء اجلـــوي  الداخلية ، وبحرها االإقليمي 

املنطقة االقت�سادية احل�سرية واجلرف القاري التي متار�ص اأو يجوز جلمهورية 

�سرييالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية اأن متار�ص عليهما من االآن ف�ساعدا حقوقها 

ال�سيادية والق�سائية وفقا للقانون الدويل ، ووفقا لت�سريعاتها الوطنية .

ب - يق�سد مب�سطلح  "�سلطنة عمان " اإقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها ، وي�سمل 

اأن  املياه االإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان  املياه االإقليمية واأي منطقة خارج  ذلك 

ال�سيادة  ، حقوق  �سلطنة عمان  وقوانني   ، الدويل  للقانون  وفقا   ، عليها  متار�ص 

فـيما يتعلق با�ستك�ساف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر وباطن اأر�ســه ، 

وفـي املياه التي تعلوه .

ج - يق�سد  مب�سطلحي  "دولة متعاقدة " و " الدولة املتعاقدة االأخرى " �سلطنة عمان 

اأو �سرييالنكا ، ح�سبما يقت�سيه ال�سياق .
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د - ي�سمل م�سطلح " �سخ�ص " اأي فرد اأو اأي �سركة اأو اأي جمموعة اأخرى من االأ�سخا�ص .

هـ - يق�سد مب�سطلح  " ال�سركة " اأي �سخ�ص اعتباري ، اأو اأي كيان يعامل ك�سخ�ص اعتباري 
الأغرا�ص ال�سريبة .

و - يق�سد مب�سطلحي  " م�سروع دولة متعاقدة " و " م�ســـروع الـــدولة املتعاقدة االأخرى" 
على التوايل م�سروع يديره مقيم فـي دولــة متعاقـــدة ، وم�ســـروع يديـــره مقيـــم 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

 ز - يق�سد مب�سطلح " نقل دويل " اأي نقل ب�سفـينة اأو طائرة يتولى ت�سغيلها م�سروع 
تابع لدولة متعاقدة ، ما عدا احلاالت التي يتم فـيها ت�سغيل ال�سفـينة اأو الطائرة 

فقط بني اأماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة االأخرى . 

 ح - يق�سد مب�سطلح " مواطن " :

1 - اأي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
2 - اأي �سخ�ص اعتباري اأو �سراكة اأو احتاد ي�ستمد و�سعه من القوانني املعمول 

بها فـي دولة متعاقدة .
ط - يق�صد مب�صطلح " ال�سلطة املخت�سة " :

1 - بالن�سبــــــة ل�سرييالنكـــــا : املفو�ص الــعام لالإيــرادات الداخلية اأو ممثل قانوين 
للمفو�ص العام .

2 - بالن�سبة ل�سلطنة عمان : وزارة املالية اأو من ينوب عنها قانونا .
ي - يق�ســـد مب�سطلـــح " �سريبـــة " ال�سريبة ال�سرييالنكية اأو ال�سريبة العمانيــة ، 
بـــاأي  اأي مبلـــغ م�ستــحــق فـيمــا يتعلــــق  ، ولكنها لن ت�سمـل  ال�سياق  كمــا يقت�ســي 
اإخفـــاق اأو اإهمال يرتبط بال�سرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية اأو ما ميثل 

عقوبات اأو غرامات مفرو�سة متعلقة بهذه ال�سرائب .

2 - فـيما يتعلق بتطبيق هذه االتفاقية فـي اأي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فاإن اأي م�سطلح 
مل يرد تعريفه فـيها يجب - ما مل يقت�ص ال�سياق غري ذلك - اأن يكون له املعنى ال�سائد 
تتناولها  التي  بال�سرائب  اخلا�ص  املتعاقدة  الدولة  هذه  لقانون  وفقا   ، الوقت  ذلك  فـي 
دون  املتعاقدة  الدولة  لهذه  ال�سريبية  القوانني  فـي  الوارد  بامل�سمون  ويعتد   ، االتفاقية 

امل�سمون الوارد فـي القوانني االأخرى املطبقة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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املــادة ) 4 (

املقيـــــم 

1 - الأغرا�ص هذه االتفاقية ، يق�سد مب�سطلح " مقيم فـي دولة متعاقدة " اأي �سخ�ص يكون 
خا�سعا لل�سريبة مبقت�سى قوانني هذه الدولة  املتعاقدة ، ب�سبب �سكنه اأو اإقامته اأو مكان 
اإدارته اأو تاأ�سي�سه اأو ت�سجيله اأو طبقا الأي معيار اآخر ذي طبيعة مماثلة ، كما ي�سمل اأي�سا 
اأو اأ�سخا�سها االعتبارية . ولكن ال ي�سمل هذا امل�سطلح اأي �سخ�ص  هذه الدولة املتعاقدة 
خا�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فـيما يتعلق فقط بدخل من م�سادر فـي تلك 

الدولة املتعاقدة . 

2 - اإذا اعترب اأي فرد بالتطبيق الأحكام الفقرة )1( مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ، فاإن 
و�سعه يحدد وفقا ملا ياأتي :

 اأ - يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن دائم حتت ت�سرفه ، فاإذا 
، فـيعترب مقيما  املتعاقدتني  الدولتني  كان له �سكن دائم حتت ت�سرفه فـي كلتا 
فقط فـي الدولة املتعاقدة التي ترتبط  م�ساحله ال�سخ�سية واالقت�سادية فـيها 

بدرجة اأقرب )مركز م�ساحله احليوية( .

ب - اإذا مل ميكن حتديد الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها مركز م�ساحله احليوية ، 
اأو اإذا لـــم يكـــن لـــه �سكـــن دائـــم حتت ت�سرفه فـي اأي من الدولتني املتعاقدتني ، 

فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن معتاد . 

ج - اإذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ، اأو مل يكن له �سكن معتاد 
فـي اأي منهما ، فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها . 

د - اإذا لــم ميـــكن حتديـــد و�ســـع املقيــــم طبقـــا للفقـــرات الفرعيـــة مـــن )اأ( اإلـــى )ج( 
املتعاقدتني ت�سوية  الدولتني  ال�سلطتــان املخت�ستان فـي  ، تتولـــى  التوالـــي  علـــى 

امل�ساألة باتفاق م�سرتك بينهما .

3 - اإذا اعترب اأي �سخ�ص اآخر من غري االأفراد بالتطبيق الأحكام الفقرة )1( مقيما فـي كلتا 
الدولتني املتعاقدتني ، فاإنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها 

مكان اإدارته الفعلي . 
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املــادة ) 5 (

املن�ســـاأة امل�ستقــرة

الثابت للن�صاط  " املقر  " من�ساأة م�ستقرة  ، يق�سد مب�سطلح  1 - الأغرا�ص هذه االتفاقية 

الذي يبا�سر امل�سروع كال اأو جزءا من ن�ساطه فـيه . 

2 - ت�سمل عبارة " من�ساأة م�ستقرة " ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

 اأ - مكانا لالإدارة .

ب - فـرعا .

ج - مكتـبا .

د - م�سنـعا .

هـ - ور�سـة . 

و - ومنجما ، اأو بئـر نفـط اأو غـاز ، اأو حمجرا ، اأو اأي مكـــان اآخــر ال�ستخــراج املــوارد 

الطبيعية . 

3 - ت�سمل عبارة " من�ساأة م�ستقرة " كذلك :

 اأ - موقـــع البنـــاء ، اأو م�ســـروع الت�سيــيد اأو التجميع اأو الرتكيـــب ، اأو معـــدات حفـــر 

اأو �سفـينة ت�ستخدم ال�ستك�ساف اأو تنمية املوارد الطبيعية ، مبا فـي ذلك االأن�سطة 

االإ�سرافـية املرتبطة بها ، فقط اإذا ا�ستمر مثل هذا املوقع ، اأو امل�سروع ، اأو االأن�سطة 

ملدة تزيد على )183( مائة وثالثة وثمانني يوما فـي اأي فرتة )12( اثني ع�سر 

�سهرا .

ب - تقدمي اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات اال�ست�سارية عن طريق م�سروع من خالل 

موظفـني ، اأو عاملني اآخرين يوظفهم امل�سروع ملثل هذا الغر�ص ، ولكن فقط اإذا 

فـي دولة  به(  مل�سروع يرتبط  اأو  ذاته  االأن�سطة )للم�سروع  النوع من  ا�ستمر هذا 

متعاقدة لفرتة اأو لفرتات تزيد فـي جمموعها على )183( مائة وثالثة وثمانني 

يوما فـي اأي فرتة )12( اثني ع�سر �سهرا .
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4 - علــى الـرغــم مــن االأحكــام ال�سابقة من هذه املادة ، ال يعترب م�سطلح " من�ساأة م�ستقرة " 
ي�سمل االآتي : 

اخلا�ســـة  ال�سلـــع  اأو  الب�سائـــع  عـــر�ص  اأو  تخزين  لغر�ص  فقط  املرافق  ا�ستخدام   - اأ 
بامل�سروع .

ب - االحتفاظ مبخزون من الب�سائع اأو ال�سلع اخلا�سة بامل�سروع فقط لغر�ص التخزين 
اأو العر�ص . 

لغر�ص  فقط  بامل�سروع  اخلا�سة  ال�سلع  اأو  الب�سائع  من  مبخزون  االحتفاظ   - ج 
معاجلتها بوا�سطة م�سروع اآخر . 

 د - االحتـــفاظ مبقـــر ثابـــت للن�صـــاط خم�صـــ�ض فقـــط لغـــر�ض �صـراء ب�صائع اأو �صلع 
اأو جمع معلومات للم�سروع .

هـ - االحتفاظ مبقر ثابت للن�صاط فقط لغر�ض القيام باأي ن�صاط اآخر للم�صــروع لــه 
طبيعة حت�سريية اأو تكميلية .

و - االحتفاظ مبقر ثابت للن�صاط فقط الأي جمموعــة مـــن االأن�صطـــة امل�صـــار اإليهـــا 
فـي الفقرات الفرعية من )اأ( اإلى )هـ( ال�صابقة ب�صرط اأن يكون للن�صاط الكلي 

للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�سريية اأو تكميلية . 

5 - على الرغم من االأحكــام الــواردة فـــي الفقرتـــني )1( و )2( اإذا قـــام �سخـــ�ص - بخـــالف 
وكـــيل ذي و�سعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة )7( - بالت�سرف فـي دولة متعاقدة 
لهذا  اأن  يعترب  احلالة  هذه  ففـي   ، االأخرى  املتعاقــدة  الدولــة  فــي  م�ســـروع  عــن  نيابــة 
اأن�سطة  باأي  يتعلق  فـيما  اأوال  اإليها  امل�سار  املتعاقدة  الدولة  فـي  م�ستقرة  من�ساأة  امل�سروع 

يتوالها هذا ال�سخ�ص للم�سروع ، اإذا كان هذا ال�سخ�ص :

با�سم  العقود  اإبرام  �سلطة  املتعاقــدة  الدولـــة  هـــذه  فــــي  معتــادة  ب�سفـــة  - ميـــار�ص  اأ   
امل�سروع ، ما مل تكن اأن�سطة هذا ال�سخ�ص تقت�سر على االأن�سطة املن�سو�ص عليها 
فــــي الفقــــرة )4( ، والتـــي - اإذا متـــت ممار�صتهـــا من خـالل مقـــر ثابــت للن�صــاط - 
ال تــوؤدي اإلى اعتبار هذا املقر الثابت من�ساأة م�ستقرة مبوجب اأحكام تلك الفقرة . 
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ب - اأو ال ميتلك هذه ال�سلطـــة ، لكنـه يحتفظ ب�سفة معتادة فـي الدولة امل�سار اإليها 

اأوال مبخزون من الب�سائع اأو ال�سلع ي�سلم منه ب�سائع اأو �سلع نيابة عن امل�سروع 

م�ستمر .

6 - عـــلى الرغـــم مــن االأحكـــام ال�سابقة فـــي هذه املــادة ، يعتبــر م�ســروع التاأمــني فـي دولة 

متعاقدة - اإال فـيما يتعلق باإعادة التاأمني - من�ساأة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 

اإذا كان يتح�صل اأق�صاط تاأمني فـي اإقليم تلك الدولة املتعاقدة االأخرى ، اأو يوؤمن على 

املخاطر الكائنة فـيها عن طريق �سخ�ص اآخر ، بخالف الوكيل امل�ستقل ، الذي تنطبق 

عليه الفقـرة )7( .

7 - ال يعترب م�سروع دولة متعاقدة ما من�ساأة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ملجرد 

ممار�سته فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق و�سيط اأو وكيل عام بالعمولة 

اأو اأي وكيل اآخر ذي و�صعية م�صتقلة ب�صرط اأن ميار�ض هوؤالء االأ�صخا�ض عملهم فـي 

اإطار ن�ساطهم املعتاد ، اإال اأنه فـي حالة كون اأن�سطة هذا الوكيل مكر�سة ب�سفة مطلقة 

اأو تكاد تكون مطلقة نيابة عن هذا امل�سروع ، فاإنه لن يعترب وكيال ذا و�سعية م�ستقلة 

باملعنى املق�سود فـي هذه الفقرة .

8 - كون �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على ، اأو ت�سيطر عليها �سركة مقيمة فـي 

الدولة املتعاقدة االأخرى ، اأو متار�ض الن�صاط فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى )�صواء 

عن طريق من�ساأة م�ستقرة ، اأو غري ذلك( فاإن ذلك ال يوؤدي فـي حد ذاته اإلى اعتبار اأي 

من ال�سركتني مبثابة من�ساأة م�ستقرة لل�سركة االأخرى .

املــادة ) 6 (

الدخـل مـن االأمـوال الثابتـة 

فـــي ذلك  اأموال ثابتة )بــما  الذي يح�سل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من  الدخل   - 1

الدخل الناجت من الزراعة اأو الغابات( كائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن 

يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .
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2 - يق�سد مب�سطلح " االأموال الثابتة " املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة 
فـيها هذه االأموال ، وي�سمل هذا امل�سطلح فـي كل االأحوال ملحقات االأموال الثابتة ، 
واملا�سيـــة ، واملعـــدات امل�ستخدمـــة فـــي الزراعــة ) مبا ي�سمل تربية وزراعة االأ�سماك ( 
والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها اأحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية ، 
واحلق فـي االنتفاع باالأموال الثابتة ، واحلق فـي اقت�ساء مدفوعات متغرية اأو ثابتة 
اأو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�سادر واملوارد الطبيعية   ، مقابل ا�ستغالل 

االأخرى ، وال تعترب ال�سفن والقوارب والطائرات اأمواال ثابتة .

3 - تطبق اأحكام الفقرة )1( على الدخل النا�سئ من اال�ستغالل املبا�سر اأو تاأجري اأو ا�ستخدام 
االأموال الثابتة باأي �سكل اآخر .

4 - تطبـــق اأحكـــام الفقرتيــن )1( و )3( اأي�ســا علــى الدخل من االأموال الثابتة الأي م�سروع ، 
وعلى الدخل من االأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي اأداء خدمات �سخ�سية م�ستقلة .

املــادة ) 7 (

اأربــاح امل�سروعــات

1 - تخ�سع اأرباح م�سروع دولة متعاقدة لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن 
امل�صروع يبا�صر الن�صاط فـي الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�صاأة م�صتقرة كائنة 
فـيها . فاإذا با�سر امل�سروع ن�ساطه على النحو ال�سابق ذكره ، فاإنه يجوز فر�ص ال�سريبة 
على اأرباح امل�سروع فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها 

اإلى :

 اأ - هذه املن�ساأة امل�ستقرة .

ب - املبيعات فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى من ذات ال�سلع اأو الب�سائع اأو ما مياثل 

تلك التي تباع عن طريق تلك املن�ساأة امل�ستقرة . 

ج - اأو اأن�سطة جتارية اأخرى تتم مزاولتها فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى م�سابهة 

اأو مماثلة لتلك التي متار�سها تلك املن�ساأة امل�ستقرة .
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فـي  الن�صاط  دولة متعاقدة مببا�صرة  قام م�صروع  اإذا   ، الفقرة )3(  اأحكام  2 - مع مراعاة 

الدولة املتعاقدة االأخرى عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائـنة فـيهــا ، فـــاإن مـا ين�ســـب اإلى 

املن�ساأة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي االأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ص اأنها 

م�سروع م�ستقل ومنف�سل يبا�سر االأن�سطة ذاتهــا اأو اأن�سطـــة مماثلـــة لهــا فـي الظروف 

ذاتها اأو فـي ظروف مماثلة لها ، ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�سروع الذي يكون مبثابة 

من�ساأة م�ستقرة له .

3 - على الرغم من اأحكام املادة )24( ، عند حتديد اأرباح من�ساأة م�ستــقرة ي�سمــح بخ�ســم 

امل�صروفات التي تتكبدها الأغرا�ض ن�صاط املن�صاأة امل�صتقرة ، مبا فـي ذلك امل�صروفات 

التنفـيذية واالإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كان ذلك فـي الدولة املتعاقدة 

الكائنة فـيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو فـي اأي مكان اآخر ، �سريطة اأن تكون هذه اخل�سومات 

وفقا لالأحكام والقيود املفرو�سة فـي القوانني ال�سريبية لتلك الدولة املتعاقدة . 

ومع ذلك ، ال ي�سمح بهذا اخل�سم فـيما يتعلق باملبالغ - اإن وجدت - املدفوعة من قبل 

املن�ساأة امل�ستقرة للمكتب الرئي�سي للم�سروع اأو الأي من مكاتبه االأخرى )بخالف املبالغ 

املدفوعة مقابل امل�سروفات الفعلية( ، وذلك على �سبيل االأتاوى اأو الر�سوم اأو املدفوعات 

االأخرى املماثلة مقابل ا�ستخدام براءات االخرتاع اأو احلقوق االأخرى ، اأو على �سبيل 

العمولة املدفوعة مقابل تاأدية خدمات حمددة اأو مقابل االإدارة ، اأو على �سبيل الفائدة 

على االأموال التي يتم اإقرا�سها للمن�ساأة امل�ستقرة ، وذلك با�ستثناء امل�سروعات امل�سرفـية . 

وكذلـك ال توؤخـــذ فــــي احل�سبـــان - عـــند حتديـــد اأربـــاح من�ســاأة م�ستقــرة - تلك املبالغ 

التي تقوم املن�ساأة امل�ستقرة بتحميلها على املركز الرئي�سي للم�سروع ، اأو اأي من مراكزه 

�سبيل  على  وذلك   ، الفعلية(  امل�سروفات  مقابل  املدفوعة  املبالغ  )بخالف  االأخـــرى 

االأتــاوى اأو االأتعاب اأو املدفوعات االأخرى املماثلة مقابل ا�ستخــدام بـــراءات االخـــرتاع 

اأو احلقوق االأخرى اأو علــى �سبيـــل العمولـــة املدفوعـــة مقابـــل تاأديــة خدمــات حمــددة 

اأو مقابل االإدارة اأو على �سبيل الفائدة على االأموال التي يتم اإقرا�سها للمركز الرئي�سي 

للم�سروع اأو اأي من مكاتبه با�ستثناء امل�سروعات امل�سرفـية . 
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4 - وفقا ملا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد االأرباح التي تن�سب اإلى املن�ساأة 
، ال حتول  املختلفة  اأجزائه  للم�سروع على  الكلية  االأرباح  توزيع  اأ�سا�ص  امل�ستقرة على 
التي تخ�سع لل�سريبة  املتعاقدة لالأرباح  الدولة  الفقرة )2( دون حتديد هذه  اأحكام 
عنها  ت�سفر  التي  النتيجة  تكون  اأن  يجب   ، ذلك  ومع   . للتوزيع  املعتاد  االأ�سا�ص  على 

طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�سو�ص عليها فـي هذه املادة .

5 - الأغرا�ص الفقرات ال�سابقة ، حتدد االأرباح التي تن�سب اإلى املن�ساأة امل�ستقرة بالطريقة 
ذاتها املتبعة �سنة بعد �سنة ، ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .

6 - اإذا ت�سمنت االأرباح عنا�سر للدخل مت الن�ص عليها ب�سفة م�ستقــلة فــــي مــواد اأخـــرى 
من هذه االتفاقية ، فاإن اأحكام تلك املواد ال تتاأثر باأحكام هذه املادة .

املــادة ) 8 (

النقــل البحــري واجلــوي 

1 - االأربـــاح النا�سئـــة فـــي دولــة متعاقدة من قبل م�سروع تابع للدولة املتعاقدة االأخرى 
من ت�سغيل ال�سفن فـي النقــل الدويل يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي الدولة املتعاقدة 
امل�سار اإليها اأوال ، لكن يتم تخفـي�ص ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو بن�سبة )%50( 

خم�سني باملائة من قيمتها . 

2 - االأرباح التي يح�سل عليها م�سروع دولـة متعاقــدة من ت�سغيـــل الطائـــرات فــــي النقــل 
الدويل تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .

3 - لغر�ص هذه املادة ، ت�سمل االأرباح الناجتة من " ت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل 
الدويل " من قبل م�سروع :

اأ - تاأجري اأو ا�ستئجار ال�سفن اأو الطائرات وفقا لنظام التاأجري بدون طاقم القيادة اإذا 
كان هذا التاأجري اأو اال�ستئجار ي�سكل ن�ساطا عار�سا لت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات 

فـي النقل الدويل .

ب - ا�ستخــدام اأو �سيانـــة اأو تاأجيـــر احلاويـــات اإذا كـــان هـــذا اال�ستخـــدام اأو ال�سيانـــة 
اأو التاأجري ي�سكل ن�ساطا عار�سا لت�سغيل ال�سفن اأو الطائرات فـي النقل الدويل .

4 - ت�سري اأحكام الفقرة )1( و )2( اأي�سا على االأرباح الناجتة من امل�ساركة فـي جمموعة 
)pool( اأو ن�صاط م�صرتك اأو توكيل ت�صغيل عاملي .

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

5 - فـيما يتعلق باالأرباح التي يح�سل عليها م�سروع دولة متعاقدة من ت�سغيل الطائرات 
فـي النقل الدويل ، فاإنه �سيتوقف �سريان اأحكام االتفاقية املربمة بني حكومة �سلطنة 
عمـــان ، وحكومـــة جمهوريــة �سرييالنكا الدميقراطيــة اال�سرتاكيــة لتجنـــب االزدواج 
ال�سريبـــي على الدخل النا�سئ من النقل اجلوي الدويل واملوقعة فـي 26 من يوليو 1994م .

املــادة ) 9 (

امل�سروعــات امل�سرتكــة

1- فـي حالــة :
اأ - م�ساركة م�سروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فـي اإدارة اأو رقابة 

راأ�ص مال م�سروع للدولة املتعاقدة االأخرى . 

ب - اأو م�ساركة االأ�سخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�ســرة فـــي اإدارة اأو رقابــة 
اأو فـي راأ�ص مال م�سروع فـي دولة متعاقدة وم�سروع فـي دولة متعاقدة اأخرى . 

واإذا و�صعت اأو فر�صت - فـي اأي من احلالتني - �صروط بني امل�صروعني فـي عالقتيهما 
التجارية اأو املالية تختلف عن ال�صروط التي ميكن و�صعها بني امل�صروعات امل�صتقلـة ، 
فاإن اأي اأرباح ميكن اأن ت�صتحق الأي من امل�صروعني نتيجة لهذه ال�صروط ولكنها 
اأرباح ذلك امل�صروع  اإدراجها �صمن  مل ت�صتحق فعال ب�صبب هذه ال�صروط ، يجوز 

واإخ�ساعها لل�سريبة تبعا لـذلك .

2 - اإذا اأدرجـــت دولــــة متعاقــــدة وفقـا الأحكام الفقرة )1( �سمن اأرباح اأي من م�سروعاتهـا - 
واأخ�سعت لل�سريبة تبعا لذلك - اأرباح م�سروع للدولة املتعاقدة االأخرى فر�ست عليها 
ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى ، وكانت االأرباح املدرجة على هذا النحو من 
قبيل االأرباح التي ميكن اأن تتحقق مل�سروع الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال اإذا كانت 
ال�صروط املتفق عليها بني امل�صروعني هي ال�صروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني 
م�سروعني م�ستقلني ، فاإن هذه الدولة املتعاقدة االأخرى تقوم باإجراء ت�سوية منا�سبة 
لل�سريبة املفرو�سة فـيها على هذه االأرباح فـي حال اعتبارها لتلك الت�سوية مربرة . 
عند اإجراء هذه الت�سوية باالأحكام االأخرى لالتفاقية ، ويجوز الت�ساور بني ال�سلطتني 

املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني اإذا تطلب االأمر ذلك . 
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3 - ال ت�سري اأحكام الفقرة )2( اإذا اأدت اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية اأو غريها من االإجراءات 
االأرباح وفقا  اإلى ت�سوية فـي  اأدت  التي  االإجراءات  ب�ساأن  اإلـــى حكــم نهائــي  القانونيـــة 
للفقرة )1( ، يق�سي باعتبار اأحـــد امل�سروعـــني عـــر�ص للعقوبـــة فـيمـــا يتعلـــق باالحــتيال 

اأو االإهمال اجل�سيم اأو التق�سري املتعمد .

املــادة ) 10 (

اأرباح االأ�سهم

1 - اأرباح االأ�سهم التي تدفعها اأي �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإلى مقيم فـي الدولة 
املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن تفر�ص عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى . 

2 - ومع ذلك يجوز فر�ص ال�سريبة اأي�سا على اأرباح هذه االأ�سهم فـي الدولة املتعاقدة التي 
تقيم فـيها ال�سركة التي دفعت اأرباح االأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة ، 
ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من اأرباح االأ�سهم مقيما فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، 

فـيجب اأال تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو على الن�سب االآتية :

املالك  كان  اإذا  االأ�سهم  اأرباح  مبلغ  اإجمايل  من  باملائـــة  ون�ســف  �سبعــــة   )%7.5(  - اأ   
امل�ستفـيد �سركة )بخالف �سركات الت�سامن( متلك ب�سفة مبا�سرة ن�سبة )%10( 

ع�سرة باملائة على االأقل من راأ�ص مال ال�سركة التي تدفع اأرباح االأ�سهم ، 

ب - )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل مبلغ اأرباح االأ�سهم فـي جميع احلاالت االأخرى .

        ال توؤثـــر اأحكــام هـــذه الفقــرة فــي فـر�ص ال�سريبـة على ال�سركة فـيما يتعلق باالأرباح 
التي تدفع منها اأرباح االأ�سهم . 

3 - يق�ســـد مب�سطـــلح " اأرباح االأ�سهم " امل�ستخدمـــة فـــي هـــذه املـــادة الدخـــل من االأ�سهم اأو 
احلقوق االأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�ساركة فـي االأرباح ، وكذلك الدخل 
من احلقوق االأخرى لل�سركات ، والتي تخ�سع للمعاملة ال�سريبية ذاتها كالدخل من 

االأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�سركة التي تقوم بالتوزيع .

4 - ال ت�ســـري اأحكام الفقرتــني )1( و )2( اإذا كان املالك امل�ستفـيد من اأرباح االأ�سهم - ب�سفته 
مقيما بدولة متعاقدة - يبا�سر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى التي تقيم فـيها ال�سركة 
التي تدفع اأرباح االأ�سهم ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة بها اأو يوؤدي فـي هذه 
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الدولة املتعاقدة االأخرى خدمات �سخ�سية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكانت 
ملكية االأ�سهم التي تدفع عنها اأرباح االأ�سهم ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة 
اأو ذلك املقر الثابت ، وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( وفقا للحالة .

5 - اإذا حققت �سركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخال من الدولة املتعاقدة االأخرى ،    
فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة االأخرى اأن تفر�ص اأي �سريبة على اأرباح االأ�سهم التي 
تدفعها ال�سركة اإال بالقدر الذي تكون هذه االأرباح قد دفعت اإلى مقيم فـي هذه الدولة 
املتعاقدة االأخرى ، اأو بالقدر الذي تكون ملكية االأ�سهم التي تدفع عنها االأرباح ترتبط 
ب�سفة فعلية مبن�ساأة م�ستقرة اأو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى ، 
وال يجوز كذلك اأن تفر�ص على اأرباح ال�سركة غري املوزعة لل�سريبة التي ت�سري على 
اأرباح ال�سركة غري املوزعة حتى لو كانت اأرباح االأ�سهم املدفوعة اأو االأرباح غري املوزعة 

تتكون كليا اأو جزئيا من اأرباح اأو دخل ن�ساأ فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .

اأو اأحد االأغرا�ص الرئي�سية الأي  اإذا كان الغر�ص الرئي�سي  6 - ال ت�سري اأحكام هذه املادة 
�سخ�ص باإن�ساء اأو حوالة االأ�سهم اأو احلقوق االأخرى التي دفعت عنها اأرباح هو اال�ستفادة 

من هذه املادة عن طريق االإن�ساء اأو احلوالة .

املــادة ) 11 (

فوائـــد الديـــون 

1 - الفائدة التي تن�ساأ فـي دولة متعاقدة ومدفوعة اإلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 
يجوز اأن تفر�ص عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .

التي  املتعاقدة  الدولة  فـي  الفائدة  هذه  على  ال�سريبة  فر�ص  اأي�سا  يجوز  ذلك  ومع   -  2
ن�ساأت فـيها ، وذلك وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد 
ال�سريبة  تزيد  اأال  فـيجب   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  مقيما  الديون  فوائد  من 

املفرو�سة على هذا النحو على ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل مبلغ الفائدة . 

3 - على الرغم من اأحكام الفقرة )2( فاإن الفائدة التي تن�ساأ فـي دولة متعاقـدة وتدفــع اإلى 
حكومة الدولة املتعاقدة االأخرى تعفى من ال�سريبة فـي الدولة املتعاقـدة امل�سار اإليها 

اأوال .
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4 - الأغرا�ص الفقرة )3( ت�سمل كلمة " احلكومة " :
اأ  - بالن�سبة ل�سرييالنكا :

1 - البنك املركزي ال�سريالنكي ،
2 - اأي موؤ�س�سة مالية اأخرى اأو اأحد اأ�سخا�ص القانون يكون راأ�ص مالها مملوكا 
بالكامل اأو ب�سفة رئي�سية حلكومة �سرييالنكا ، ح�سبـــما يتـــم االتفـــاق علــــيه 

من وقت الآخر فـيما بني ال�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

1 - البنك املركزي العماين ،
2 - �سندوق االحتياطي العام للدولة ،

3 - �سندوق اال�ستثمار العماين ، و
�سلطنــة  بالكامــل حكومــة  العــام متلكــه  القانـون  اأ�سخــا�ص  �سخــ�ص مـن  اأي   -  4
عمان بح�سبما يتم االتفاق عليــه مــن وقـت الآخـر بني ال�سلطتني املخت�ستني 

بالدولتني املتعاقدتني .
5 - يق�سد مب�سطلح " الفائدة " الوارد فـي هذه املادة الدخل من مطالبات الديون بجميع 
اأنواعها ، �سواء اأكانت م�سمونة اأم غيـر م�سمونـة برهــن ، اأو كانت تت�سمن ، اأو ال تت�سمن 
حق امل�ساركة فـي اأرباح املدين ، وت�سمل - على وجه اخلـــ�سو�ص - الدخـــل مـــن ال�سمانات 
احلكومية والدخل من ال�سكوك اأو ال�سندات مبا فـي ذلك املكافاآت واجلوائز املتعلقة 
بهذه ال�سمانات اأو ال�سكوك اأو ال�سندات . وال تعترب العقوبات املفرو�سة ب�سبب التاأخري 

فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لغر�ص هذه املادة .

6 - ال ت�سري اأحكام الفقرتني )1( و )2( اإذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة ب�سفته مقيما 
فـي دولة متعاقدة يبا�سر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، التي ن�ساأت فـيها الفائدة ن�ساطا 
االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي هذه  يوؤدي  اأو   ، فـيها  كائنة  عن طريق من�ساأة م�ستقرة 
عنه  تدفع  الذي  الدين  وكان   ، فـيها  كائن  ثابت  مقر  من  م�ستقلة  �سخ�سية  خدمات 

الفائدة يرتبط ب�سفة فعلية بـ :

       )اأ( تلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو املقر الثابت ، اأو بـ :

      )ب( اأن�سطة االأعمال امل�سار اإليها فـي البند )ج( من الفقرة )1( من املادة )7( .

       وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( ، اأو املادة )14( ، وفقا للحالة .
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7 - تعترب الفائدة قد ن�ساأت فـي دولة متعاقدة اإذا �سددها مقيم بهذه الدولة املتعاقدة ، ومع 
ذلك اإذا كان لدى ال�سخ�ص الذي �سدد الفائدة - �سواء اأكان مقيما فـي دولة متعاقدة اأم 
غري مقيم فـيها - من�ساأة م�ستقرة اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية 
املن�ساأة  الفائدة قد حتملتها تلك  ، وكانت هذه  املدفوعة  الفائدة  ا�ستحقت عنها  التي 
امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، فاإن الفائدة تعترب اأنها ن�ساأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة 

فـيها هذه املن�ساأة امل�ستقرة اأو املقر الثابت . 

8 - اإذا اأدى وجود عالقة خا�سة - بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها ، اأو بينهما 
اإلى زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه  اآخر-  وبيـن �سخ�ص 
هذه الفائدة ، عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك 
امل�ستفـيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة ، فتطبق اأحكام هذه املادة على املبلغ 
اإليه اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�سعا  امل�سار 
لل�سريبة ، وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام االأخرى لهذه االتفاقية .

اأو اأحد االأغرا�ص الرئي�سية الأي  اإذا كان الغر�ص الرئي�سي  9 - ال ت�سري اأحكام هذه املادة 
اال�ستفادة من  الفائدة هو  التي دفعت عنها  الدين  اأو حوالة مطالبة  باإن�ساء  �سخ�ص 

هذه املادة عن طريق االإن�ساء اأو احلوالة .

املــادة ) 12 (

االأتــاوى ور�ســوم اخلدمــات الفنيــة

1 - االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية التي تن�ساأ فـي دولة متعاقدة ، وتدفع اإلــى مقيـــم فـي 
الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز اأن تفر�ص عليها ال�سريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة 

االأخرى .

اأو ر�ســوم اخلدمـــات الفنــية  اأي�سا على مثل هذه االأتاوى  اأن تفر�ص  2 - ومع ذلك يجوز 
الدولـــة  تلـــك  قوانيــن  ومبقت�سى   ، فـيها  ن�ساأت  التي  املتعاقدة  الدولة  فـي  ال�سريبة 
املتعاقدة ، ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية مقيما 
بالدولة املتعاقدة االأخرى ، فاإن ال�سريبة املفرو�سة على هــذا النحو يجـــب اأال تزيـــد 

على ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل مبلغ االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية . 
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3 - اأ - يق�سد مب�سطلح " االأتاوى " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من اأي نوع ، والتي يتم 
ت�سلمهــا مقابــل ا�ستخـدام ، اأو حق ا�ستخدام اأي حقوق للموؤلف فـي عـــمل اأدبــــي اأو فنـــــي 
اأو علمــي بــما فـــي ذلــك االأفالم ال�سينمائية ، واالأفالم اأو ال�سرائط امل�ستخدمـــة فـــي 
االإذاعـة ال�سوتيـة اأو املرئيـة ، واأي بـــراءات اخرتاع ، اأو عالمات تـجاريــة ، اأو ت�سميــم ، 
اأو طـراز ، اأو برامــج احلا�ســب االآيل ، اأو خطــة اأو تركيــبة ، اأو عمليــة اإنـتـــاج �سريـــــة ، 
اأو ال�ستخـــــدام ، اأو حــــق ا�ستخـــــدام املعــــــدات ال�سناعيـــــة اأو التجاريـــة اأو العلميــــة ، 

اأو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�سناعية اأو التجارية اأو العلمية .
   ب - يق�سد مب�سطلح " ر�سوم اخلدمات الفنية " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من اأي 
نوع بخـالف تلـــك املذكـــورة فـــي املــادة )15( مـــن هـــذه االتفاقيـــة مقابـــل اخلدمـــات 
االإداريـــة اأو الفنيـــــة اأو اال�ست�ساريــــة ، مبـــا فـيهــا توفـيـــر خدمــات العمالـــة الفنيـــة 

اأو غريها .
ر�سوم  اأو  االأتاوى  من  امل�ستفـيد  املالك  كان  اإذا   )2( و   )1( الفقرتني  اأحكام  ت�سري  ال   -  4
اخلدمات الفنية ب�سفته مقيما فـي دولة متعاقدة يبا�سر فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 
اأو ر�سوم اخلدمات الفنية ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة  التي تن�ساأ فـيها االأتاوى 
م�ستقلة  �سخ�سية  خدمات  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  هذه  فـي  يوؤدي  اأو   ، فـيها  كائنة 
اأو ر�سوم  اأو امللكية التي تدفع عنها االأتاوى  مــن مقـــر ثابـــت كائن فـيها ، وكان احلق 

اخلدمات الفنية ترتبط ب�سفـة فعليـة بـ :
       )اأ( تـــلك املن�ســـاأة امل�ستقــرة اأو املقـــر الثابــت ، اأو بـ :

      )ب( اأن�سطة االأعمال امل�سار اإليها فـي البند )ج( من الفقرة )1( من املادة )7( . 
       وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( اأو املادة )14( بح�سب احلالة .

5 - تعترب االأتاوى ور�سوم اخلدمات الفنية قد ن�ساأت فـي دولة متعاقدة اإذا كان من يدفعها 
مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة ، ومع ذلك اإذا كان لدى ال�سخ�ص الذي يدفع االأتاوى 
اأو ر�سوم اخلدمات الفنية - �سواء اأكان مقيما فـي دولة متعاقدة اأم غري مقيم فـيها - 
ا�ستحقت عنه  الذي  اأو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باحلق  من�ســـاأة م�ستــقرة 
االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية ، وكانت هذه االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية قد 
ر�سوم اخلدمات  اأو  االأتاوى  فاإن هذه   ، الثابت  املقر  اأو  امل�ستقرة  املن�ساأة  حتملتها هذه 
الفنية تعترب كاأنها ن�ساأت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�ساأة امل�ستقرة اأو املقر الثابت .
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6 - اإذا اأدى وجود عالقة خا�سة - بني من يقوم بالدفع واملالك امل�ستفـيد منها ، اأو بينهما 
وبني �سخ�ص اآخر- اإلى زيادة فـي مبلغ االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية فـيما يتعلق 
باال�ستخدام اأو احلق اأو املعلومات التي دفعت عنها ، عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق 
عليه بني من يقوم بالدفع ، واملالك امل�ستفـيد فـي حالة غياب تلك العالقة ، فتطبق 
اأحكام هذه املادة على املبلغ امل�سار اإليه اأخريا فقط ، وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد 
من املدفوعات خا�سعا لل�سريبة ، وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ، ومبراعاة االأحكام 

االأخرى لهذه االتفاقية .

اأو اأحد االأغرا�ص الرئي�سية الأي  اإذا كان الغر�ص الرئي�سي  7 - ال ت�سري اأحكام هذه املادة 
�سخ�ص باإن�ساء اأو حوالة احلقوق التي دفعت عنها االأتاوى اأو ر�سوم اخلدمات الفنية هو 

اال�ستفادة من هذه املادة عن طريق االإن�ساء اأو احلوالة .

املــادة ) 13 (
االأربــاح الــراأ�س ماليــة

1 - االأرباح التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�سرف فـي االأموال الثابتة 
اأن تفر�ص  ، والكائنة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز  اإليها فـي املادة )6(  امل�سار 

عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .

االأموال املخ�س�سة  اأموال منقولة متثل جزءا من  الت�سرف فـي  الناجتة من  االأرباح   - 2
ملبا�صرة ن�صاط من�صاأة م�صتقرة ميلكها م�صروع دولة متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة 
االأخـرى ، اأو فـي اأموال منقولة تخ�ص مقرا ثابتا ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائنا فـي 
الدولة املتعاقدة االأخرى لغر�ص اأداء خدمات �سخ�سية م�ستقلة ، مبا فـي ذلك االأرباح 
الناجتة من الت�سرف فـي هذه املن�ساأة امل�ستقرة )�سواء مبفردها اأو مع امل�سروع باأكمله( 
اأو فـي هذا املقر الثابت ، يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .

3 - االأربــاح التـــي يح�ســـل عليهـــا م�ســـروع فـي دولــة متعاقــدة مــن الت�ســرف فـــي ال�سفــن 
اأو الطائرات التي تعمل فـي النقل الدويل اأو فـي االأموال املنقولة املتعلقة بت�سغيل مثل 

هذه ال�سفن اأو الطائرات ، تخ�سع لل�سريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة . 

4 - االأرباح الناجتة من الت�سرف فـي اأ�سهم من اأ�سهم راأ�ص مال �سركة تتكون اأ�سولها ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�سر من اأكرث من )75%( خم�سة و�سبعني باملائة من االأموال الثابتة 

الكائنة فـي الدولة املتعاقدة ، يجوز اأن تخ�سع لل�سريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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فـــي  اإليــهــا  امل�ســـار  ، بخالف تلك  اأخرى  اأموال  اأي  فـي  الت�سرف  الناجتة من  االأرباح   - 5
الفقرات )1( و )2( و )3( و )4( تخ�سع لل�سريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيــم 

فـيهــا املت�سرف فـي هذه االأموال .
املــادة ) 14 (

اخلدمـات ال�سخ�سيـة امل�ستقلـة  

1 - الدخـــل الــذي يحـــ�سل علـــيه مقيـــم فـــي دولة متعاقدة فـيما يتعلق باخلدمات املهنية ، 
اأو االأن�سطة االأخرى التي لها طابـــع اال�ستـــقالل ، يخـــ�سع لل�سريبـــة فقــط فــــي هــذه 
الدولة املتعاقدة ، با�ستثناء االأحوال االآتية التي يجوز فـيها فر�ص ال�سريبة على هذا 

الدخل فـي الدولة املتعاقدة االأخرى اأي�سا ، وهي : 
  اأ - اإذا كـــان ميـــلك ب�ســفة منتظـــمة مقرا ثابتا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى لغر�ص 
تاأدية اأن�سطته ، ففــــي هـــذه احلالة يجوز فر�ص ال�سريبة على هذا الدخل فـي 
الدولة املتعاقدة االأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي ين�سب اإلى هذا املقر الثابت . 
فـي  تبلغ  فرتات  اأو  لفرتة  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فــــي  اإقامتـــه  كانــت  اإذا  اأو   - ب 
جمموعهـــا اأو تزيـــد علــى )183( مائة وثالثة وثمانني يوما فـي اأي فرتة )12( 
اثني ع�سـر �سهرا ، تبداأ اأو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية ، ففـي تلك احلالة يجوز 
فر�ص ال�سريبة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى فقط على القدر من الدخل الذي 

يح�سل عليه من اأن�سطته املوؤداة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى .  
2 - ي�سمل م�سطلح " اخلدمات املهنية " على وجه اخل�سو�ص االأن�سطة امل�ستقلة العلمية 
اأو االأدبية اأو الفنية ، اأو التعليمية اأو التدري�سية ، وكذلك االأن�سطة امل�ستقلة لالأطباء ، 

واملحامني ، واملهند�سني ، واملعماريني ، واأطباء االأ�سنان ، واملحا�سبني .
املــادة ) 15 (

اخلدمات ال�سخ�سية غري امل�ستقلة

1 - مع مراعاة اأحكام املواد )16( و )18( و )19( ، فاإن الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى 
املماثلة التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل اأداء وظيفة تخ�سع لل�سريبة 
 ، فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ، ما مل توؤد الوظيفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى 
فاإذا متـــت تاأديـــة الوظيـــفة كذلك ، فــاإن املكافــاأة التي يح�سل عليها منها يجوز فر�ص 

ال�سريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى .
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دولة  فـي  عليها مقيم  التي يح�سل  املكافاأة  فاإن   ،  )1( الفقرة  اأحكام  الرغم من  - على   2
اأداء وظيفـــة فـــي الدولــة املتعاقـدة االأخرى تخ�سع لل�سريبة فقط  متعاقــدة مقابـــل 

فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال فـي حالة :

   اأ - اأن يكون امل�ستلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة االأخرى لفرتة اأو فرتات ال تتجاوز 
اثني   )12( فرتة  اأي  خالل  يوما  وثمانني  وثالثة  مائة   )183( جمموعها  فـي 

ع�سر �سهرا ، تبداأ اأو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية .

ب - واأن تكون املكافاأة قد دفعت بوا�سطـــة / اأو نيابـــة عـــن �ساحـــب عمــل غيـــر مقيـــم 
فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

  ج - اأال تكون املكافاأة قد حتملتها من�ساأة م�ستقرة ، اأو مقر ثابت ل�ساحب عمل كائن 
فـي الدولة املتعاقدة االأخرى .

3 - على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة ، فاإن املكافاأة التي يح�سل عليها موظف 
فـي م�سروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة  متت تاأديتها على ظهر �سفـينة اأو فـي طائرة 
يتم ت�سغيلها فـي النقل الدويل ، يجوز فر�ص ال�سريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة .

املــادة ) 16 (

اأتعــاب املديريــن

اأتعاب املديرين واملدفوعات االأخرى املماثلة التي يح�سل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة 
ب�سفته ع�سوا فـي جمل�ص االإدارة اأو اأي جهاز مماثل اآخر ل�سركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى ، يجوز فر�ص ال�سريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .
املــادة ) 17 (

الفنانـــون والريا�سيــون

1 - علـى الرغــــم مــن اأحـــكام املادتــني )14( و )15( ، فاإن الدخل الذي يح�سل علــيه مقيـــــم 
فـــي دولـــة متعاقـــــدة ب�سفـــتـــه فنانـا فـــي جمـــاالت مثـــل امل�ســـرح ، اأو ال�ســـور املتحركــة ، 
، وذلك مقابـــل  الريا�سيـــني  اأو ب�سفتــه مــن  اأو مو�سيقـــيا   ، التلفزيـــون  اأو  االإذاعـــة  اأو 
اأن�سطتــــه ال�سخ�سيــة التــي يبا�سرهــا بهــذه ال�سفة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، يجوز 

اأن يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى . 
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2 - اإذا كـان الدخـل الـذي يتعلق باأن�سطة �سخ�سيــة يبا�سرهــا فنان اأو ريا�ســـي ب�سفتـــه هـــذه 
ال ي�ستحق للفنان اأو الريا�سي نف�سه ، ولكن ل�سخ�ص اآخر ، فاإن هــذا الدخــل - علــى الرغــــم 
من اأحكــام املواد )7( و)14( و)15( - يجوز اأن تفر�ص عليه ال�سريبة فـي الدولة املتعاقدة 

التي يبا�سر فـيها الفنان اأو الريا�سي اأن�سطته . 
3 - على الرغم من اأحكام الفقرتني )1( و)2( ، فاإن الدخل الذي يح�سل عليه من االأن�سطة 
امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( والتي يتم اأداوؤها مبوجب اتفاقية ثقافـية اأو برتتيب بني 
الدولتني املتعاقدتني يعفى من ال�سريبة فـي الدولة املتعاقدة التي متت تاأدية االأن�سطة 
اأ�سا�سية من  اأو ب�سفة  اإذا كانت الزيارة لهذه الدولة املتعاقدة مدعومة بالكامل  بها ، 
اأ�سخا�سهما  اأحد  اأو  بهما  حملية  �سلطة  من  اأو  متعاقدة  دولة  الأي  العامة  االأموال 

القانونية .   
املــادة ) 18 (

املعا�سات ومدفوعات ال�سمان االجتماعي

1 - مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من املادة )19( ، فاإن املعا�ســـات اأو املكافـــاآت االأخرى املماثلة 
التي دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة اأو خدمات اأديــت فـــي املا�ســي ، واأي 
تلك  فـــي  لل�سريـــبة  تخ�سع  اأن  يجوز  املقيم  لهذا  تدفع  اجتماعي  �سمان  مدفوعات 

الدولة املتعاقدة .
2 - يق�سد مب�سطلح " مدفوعات �سمان اجتماعي " قيمة حمددة تدفع ب�سفـــة دوريــة فـي 
اأوقات حمددة فـي اأثناء احلياة اأو فـي اأثناء فرتة حمددة اأو قابلة للتحقق منها مبوجب 

التزام بدفع املبالغ فـي مقابل اعتبار كاف وكامل للمال اأو لقيمته .
3 - على الرغم من اأحكام الفقرة )1( ، فاإن املعا�سات واملدفوعات االأخرى التي تدفع وفقا 
خلطة عامة تكون جزءا من نظام �سمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخ�سع لل�سريبة 

فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
املــادة ) 19 (

اخلدمــة احلكوميــة 

دولـــة  التــي تدفعهـــا  املعا�ص  املماثلة بخالف  االأخرى  واملكافاآت  واالأجور  الرواتب   - اأ   -  1
متعاقدة اأو �سلطة حملية اأو �سخــ�ص مـن اأ�سخا�ص القانون العام فـيها اإلى اأي فرد 
مقابل ما اأداه من خدمات لتلك الدولــة املتعاقدة اأو ال�سلطة اأو �سخ�ص القانون 

العام ، تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط . 
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      ب - ومع ذلك فاإن هذه الرواتب واالأجور واملكافاآت االأخرى املماثلة تخ�سع لل�سريبة 
اإذا كانـت اخلدمات قد متت تاأديتها فـي تلك  فـي الدولة املتعاقـدة االأخرى فقط 

الدولة املتعاقدة ، وكان الفرد مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة ، ويعترب اإما :

 1 - من مواطني هذه الدولة املتعاقدة .

اأداء هـــذه  2 - واإما ممن مل ي�سبح مقيما فـي هذه الدولــة املتعاقــدة لغــر�ص 
اخلدمات فقط .

2 - اأي معا�ص تدفعه اأو يقدم من اأموال دولة متعاقـــدة اأو �سلطـــة حمليــة اأو �سخـــ�ص من 
اأ�سخا�ص القانون العام لفرد مقابل اأداء خدمات لهـــذه الدولـــة املتعاقـــدة اأو ال�سلـــطــة 
اأو �سخـــ�ص من اأ�سخا�ص القانون العام يخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .

االأخـــرى  واملكافاآت  واالأجــور  الرواتـب  علـى  و)18(  و)16(   )15( املـــواد  اأحكـــام  تطبـــق   -  3
املماثلـــة واملعا�صات التي ترتبــط بنــ�صاط تبا�صـــره دولـــة متعاقـــدة اأو �صلطـــة حملية اأو 

اأي �سخ�ص من اأ�سخا�ص القانون العام فـي هذه الدولة املتعاقدة .

املــادة ) 20 (

املعلمــون والباحثــون

 ، 1 - الفرد الذي يعد مقيما فـي دولة متعاقدة مبا�سرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة االأخرى 
اأي  اأو  مدر�سة  اأو  كلية  اأو  جامعة  من  بدعوة  االأخرى  املتعاقدة  للدولة  بزيارة  ويقوم 
موؤ�س�سة تعليمية اأو موؤ�س�سة بحث علمي مماثلة معتمدة لفرتة ال تتجاوز )2( �سنتني 
من تاريخ و�سوله االأول اإلى الدولة املتعاقدة االأخرى ، وذلك فقط لغر�ص التدري�ص 
اأو اإجراء اأبحاث اأو كليهما فـي هذه املوؤ�س�سة التعليمية اأو البحثية ، يعفى من ال�سريبة 
فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى على ما يح�سل عليه من مكافاأة عن هذا التدري�ص 

اأو البحث .

2 - يق�سد مب�سطلح " معتمدة " فـي الفقرة )1( االعتماد الذي متنحه الدولة املتعاقدة 
التي تقع فـيها اجلامعة اأو الكلية اأو املدر�سة اأو اأي موؤ�س�سة تعليمية اأو موؤ�س�سة بحث 

علمي مماثلة .

اأو مدر�ص لقيامه باأبحاث  اأ�ستاذ  3 - ال ت�سري هذه املادة على املكافاأة التي يح�سل عليها 
اأجريت ب�سفة رئي�سية للم�سلحة اخلا�سة ل�سخ�ص اأو اأ�سخا�ص حمددين .
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املــادة ) 21 (

الطلبــة واملتدربــون

1 - اإن املدفوعات التي يح�صل عليها طالـب اأو متـــدرب علـــى حرفـــة اأو ن�صـــاط وهــو يقيــم 

اأو كان يقيم - مبا�سرة  قبل زيارة دولة متعاقدة - فـي الدولة املتعاقدة االأخرى والذي 

اأو تدريبه وذلك لتغطية  اأوال لغر�ص تعليمه  اإليها  يوجد فـي الدولة املتعاقدة امل�سار 

م�ساريف اإعا�سته اأو تعليمه اأو تدريبه ، لن تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ، 

ب�صرط اأن تكون هذه املدفوعات قد ن�صاأت من م�صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة .

2 - الفرد الذي يعد مقيما فـي اإحدى الدولتني املتعاقدتني فـي وقت تواجده ب�سورة موؤقتة 

فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، والذي يوجد فـيها كموظف ملقيم فـي الدولة املتعاقدة 

امل�سار اإليها اأوال ، اأو مبوجب عقد معه ، اأو كم�سارك فـي برنامج متوله حكومة الدولة 

املتعاقدة االأخرى اأو اأي منظمة دولية بغر�ص اأ�سا�سي هو :

  اأ - احل�سول على خربة فنية اأو مهنية اأو جتارية من �سخـ�ص اآخــر غيــر ذلك  املقيــم 

فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال ، اأو من �سخـ�ص اآخـر ليـ�ص له عالقة بهذا 

املقيم . 

ب - اأو الدرا�ســة فـــي جامـعة اأو فـي اأي موؤ�س�سة تعليمية اأخرى معرتف بها فـي هذه 

الدولة املتعاقدة االأخرى .

       يعفى من ال�سريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى لفرتة ال تتجاوز )2( �سنتني فـيما 

يتعلق بدخله من اخلدمات ال�سخ�سية .

املــادة ) 22 (

اأنـواع الدخـل االأخـرى

1 - عنا�سر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة ، حيثما كان من�سوؤها ، والتي مل يتم تناولها فـي 

املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية تخ�سع لل�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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2 - ال ت�سري اأحكام الفقــرة )1( علــى الدخــل - بخالف الدخل من االأمــوال الثابتــة وفــقا 
لتعريفها الوارد فـي الفقرة )2( من املادة )6( - اإذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما 
فـي دولة متعاقدة ، ويبا�ســـر فــــي الدولـــة املتعاقدة االأخرى ن�ساطا عن طريق من�ساأة 
االأخرى خدمة �سخ�سية  املتعاقدة  الدولة  فـي هذه  يوؤدي  اأو   ، فـيهـــا  كائنـــة  م�ستقــرة 
م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها ، وكـــان احلـــق اأو امللكيــة التـــي يدفــع عنها الدخل 
ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة اأو هذا املقر الثابت ، ففـي هذه احلالة تطبق 

اأحكام املادة )7( اأو املادة )15( بح�سب احلالة .
3 - على الرغم من اأحكام الفقرتني )1( و)2( ، فاإن عنا�سر دخل املقيم فـي دولة متعاقدة 
والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية والتي تن�ساأ فـي الدولة املتعاقدة 

االأخرى ، يجوز فر�ص ال�سريبة عليها اأي�سا فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى .
املــادة ) 23 (

اإزالـة االزدواج ال�سريبـي 

الدولة  اأن يخ�سع لل�سريبة فـي  اإذا ح�سل مقيم فـي دولة متعاقدة على دخل يجوز   -  1
املتعاقدة االأخرى بالتطبيق الأحكام هذه االتفاقية ، فاإن على الدولة املتعاقدة امل�سار 
اإليها اأوال اأن ت�سمح بخ�سم مبلغ من ال�سريبة املفرو�سة على دخل هذا املقيم مببلغ 
يعادل �صريبة الدخل املدفوعة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى . ب�صرط اأال يزيد هذا 
اخل�سم على ذلك اجلزء من �سريبة الدخل )املح�سوب قبل اإجراء اخل�سم( واملن�سوب 

اإلى الدخل الذي يجوز اإخ�ساعه لل�سريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة االأخرى .
اإذا كان الدخل الذي يح�سل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة معفى من ال�سريبة فـي   - 2
هذه الدولة املتعاقدة فـي تطبيق اأي من اأحكام هذه االتفاقية فاإنه يجوز لهذه الدولة 
املتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�سريبة على الدخل املتبقي 

لهذا املقيم . 
املــادة ) 24 (

عـــدم التمييــز

1 - ال يجوز اإخ�ساع مواطني دولة متعاقــدة فـــي الدولـــة املتعاقـــدة االأخـــرى الأي �سرائـــب 
ذات  املتطلبات  اأو  ال�سرائب  من  عبئا  اأكرث  اأو  خمتلفة  تكون  بها  تت�سل  متطلبات  اأو 
ال�سلة التي يخ�سع لها اأو يجوز اأن يخ�سع لها مواطنو هذه الدولة املتعاقدة االأخرى 

ممن هم فـي الظروف ذاتها ، وب�سفة خا�سة ما يتعلق باالإقامة . 
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2 - ال تخ�سع اأي من�ساأة م�ستقرة مل�سروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ل�سرائب 
تفر�ص عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة االأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�سرائب التي 
تفر�ص على م�سروعات هذه الدولة املتعاقدة االأخرى متار�ص االأن�سطة ذاتها . وال يجوز 
تف�سري هذا الن�ص على اأنه يلزم اأي دولــة متعاقدة مبنح املقيمني فـي الدولة املتعاقدة 
االأخرى اأي بدالت اأو اإعفاءات اأو تخفـي�سات �سخ�سية الأغرا�ص ال�سرائب تبعا للحالة 

املدنية اأو االأعباء العائلية ، والتي متنحها للمقيمني فـيها .
3 - با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها اأحكام الفقرة )1( من املادة )9( ، اأو الفقرة )8( من 
املادة )11( اأو الفقرة )6( من املادة )12( ، فاإن فوائد الديون واالأتاوى ور�سوم اخلدمات 
الدولة  فـي  اإلى مقيم  دولة متعاقدة  يدفعها م�سروع  التي  االأخرى  والنفقات  الفنية 
لهذا  لل�سريبة  اخلا�سعة  االأرباح  لغــر�ص حتديد  يتـــم خ�سمهــا   ، االأخــرى  املتعاقــدة 
امل�صروع ، وفقا لل�صروط ذاتها كما لو كانــت قد دفعت اإلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة 

امل�سار اإليها اأوال . 
4 - م�سروعات اأي دولة متعاقدة والتي ميلك اأو ي�سيطر على روؤو�ص اأموالها كليا اأو جزئيا 
لن   ، االأخرى  املتعاقدة  الدولة  فـي  اأكرث  اأو  مقيم  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة 
تخ�سع فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال الأي �سرائب اأو التزامات تتعلق بها تكون 
اأو قد  اأو اأكرث عبئا من ال�سرائب وااللتزامات املتعلقة بها التي تخ�سع لها  خمتلفة 

تخ�سع لها امل�سروعات االأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�سار اإليها اأوال . 
5 - تطبق اأحكام هذه املادة فقط على ال�سرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .

املــادة ) 25 (

اإجراءات االتفاق املتبادل

1 - اإذا تبني ل�سخ�ص اأن االإجراءات التي اتخذتها اإحدى الدولتني املتعاقدتني اأو كلتاهما 
اأدت اأو توؤدي اإلى فر�ص �سريبة عليه مبا يخالف اأحكام هذه االتفاقية ، يجوز له - بغ�ص 
النظر عن احللول التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني املتعاقدتني - 
اأن يعر�ص ق�سيته على ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها اأو على 
ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها اإذا كانت حالته تخ�سع 
ثالث   )3( فرتة  خالل  الق�سية  عر�ص  ويجب   ،  )24( املادة  من   )1( الفقرة  الأحكام 
ل�سريبة على خمالفة  اإخ�ساعه  اإلى  اأدى  الذي  باالإجراء  االأول  االإخطار  �سنوات من 

الأحكام هذه االتفاقية .  
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2 - اإذا تبني لل�سلطة املخت�سة اأن املعار�سة لها ما يربرها ، واإذا مل تكن قادرة بذاتها على 
االتفاق  طريق  عن  الق�سية  حل  اإلى  ت�سعى  فاإنها   ، لذلك  منا�سب  حل  اإلى  التو�سل 
املتبادل مع ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة املتعاقدة االأخرى ، وذلك بق�سد جتنب فر�ص 
ال�سريبة التي ال تتفق مع هذه االتفاقية . ويطبق اأي اتفاق يتم التو�سل اإليه بغ�ص 

النظر عن مدد التقادم املحددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .

3 - ت�سعى ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني اإلى التو�سل عن طريق االتفاق 
املتبادل حلل اأي �سعوبات اأو �سكوك تن�ساأ فـيما يتعلق بتف�سري اأو تطبيق هذه االتفاقية . 
كمـــا يجـــوز لهمــا الت�ســـاور معـــا لتجنب االزدواج ال�سريبي فـي احلاالت التي مل تن�ص 

عليها االتفاقية .

4 - يجوز لل�سلطتني املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�سل مبا�سرة فـيما بينهما 
بغر�ص التو�سل اإلى اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .

املــادة ) 26 (

تبــادل املعلومــات

1 - تقوم ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل اأن تكون 
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية اأو الإدارة اأو تنفـيذ القوانني 
نيابــة عن  يتــم فر�سهــا  التي  اأنواعها وتو�سيفاتها  بكل  بال�سرائب  املتعلقة  الداخلية 
الدولتني املتعاقدتني اأو تق�سيماتهما ال�سيا�سية اأو �سلطاتهما املحلية فـي احلدود التي 
املعلومــات دون  تبــادل  يتـم   . ال�سرائب خمالفة الأحكام االتفاقية  فـيها هذه  ال تكون 

التقيد باأحكام املادتني )1( و)2( .

2 - تعامل اأي معلومات حت�سل عليها اأي دولة متعاقدة مبوجب الفقرة )1( كمعلومات �سرية 
اأ�سوة باملعلومات التي يتم احل�سول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة ، 
ويفـــ�سى بهـــا فقـــط لالأ�سخــــا�ص اأو ال�سلطـــات )مبـــا فـيــها املحاكم واجلهات االإدارية( 
املخت�سة بالربط اأو التح�سيل اأو التنفـيذ اأو الف�سل فـي اأو حتديد اال�ستئنافات املتعلقـة 
بال�سرائب امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( اأو باملراقبة على مــا ورد اأعـــاله . وعلـــى اأولئك 
االأ�سخا�ص اأو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه االأغرا�ص فقــط ، ويجـــوز لهم 

ك�سف هذه املعلومات فـي مداوالت حمكمة عامة اأو فـي القرارات الق�سائية . 
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3 - ال يجوز - باأي حال من االأحوال - اأن تف�سر اأحكام الفقرتني )1( و)2( على اأنها تفر�ص 
التزاما على الدولة املتعاقدة : 

  اأ - اتخاذ اإجراءات اإدارية مبا يخالف القوانني واملمار�سات االإدارية لتلك اأو الدولة 
املتعاقدة االأخرى .

اأو االإجراءات املعتادة  ب - تقدمي معلومات ال ميكن احل�سول عليها طبقا للقوانني 
لالإدارة لتلك ، اأو الدولة املتعاقدة االأخرى .

 ج - تقديــــم معلومـــات تــوؤدي اإلى اإف�صـاء اأي �صر حرفـي اأو �صر ن�صاط جتاري اأو �صر 
�سناعي اأو �ســـر جتـــاري اأو �ســـر مهنـــي اأو عمليـــة اأو معلومـــة جتارية يكون اإف�ساء 

�سرية اأي منها متعار�سا مع النظام العام . 

اأي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املـادة ، تقـوم الدولــة املتعاقــدة  4 - فـي حالة طلب 
اإجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�سول على املعلومــات املطلوبــة  االأخرى با�ستخدام 
املعلومات  هذه  اإلى  حاجة  فـي  لي�ست  االأخرى  املتعاقدة  الدولة  هذه  كانت  اإذا  حتى 
الأغرا�سها ال�سريبية . ويخ�سع االلتزام الوارد فـي اجلملة ال�سابقة للقيود املبينة فـي 
الفقرة )3( ولكن لن تف�سر هذه القيود باأي حال من االأحوال على اأنها ت�سمح الأي دولة 
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب اأنها لي�ص لها م�سلحة داخلية فـي 

هذه املعلومات .

5 - ال يجـــوز - بــاأي حــال مــن االأحــوال - تف�سري اأحكام الفقرة )3( باأن ت�سمح الأي دولة 
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد اأن هذه املعلومات يحتفظ بها م�سرف 
اأو موؤ�س�سة مالية اأخرى اأو ممثل اأو �سخــ�ص يت�ســرف وفــق وكالـــة اأو قــدرة ائتمانيــة ، 

اأو الأنها تتعلق بحقوق ملكية �سخ�ص ما .

املــادة ) 27 (

التعاون على حت�سيل ال�سرائب

1 - تلتزم الدولتان املتعاقدتان بتقدمي العون لبع�سهما بع�سا فـي حت�سيل ال�سرائب التي 
تتناولها هذه االتفاقية ، مع الفوائد ، والعقوبات االإدارية ، والغرامات ذات الطبيعة 

غري اجلزائية .
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من  �سهادة  تقدمي  ال�سرائب  هذه  لتح�سيل  متعاقدة  دولة  من  العون  طلبات  ت�سمل   -  2
ال�سلطة املخت�سة فـي هذه الدولة املتعاقدة باأن ال�سرائب املذكورة قد تقررت ب�سفة 
نهائية وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة ، والأغرا�ص هذه املادة ، تعترب اأي �سريبة 
باأنها تقررت ب�سفة نهائية عندما يكون الأي دولة متعاقدة احلق فـي حت�سيل ال�سريبة 
وفقا لقانونها الداخلي واأن لي�ص للخا�سع لهذه ال�سريبة اأي حق بعد ذلك فـي اإيقاف 

حت�سيلها .

3 - يتم تاأييد الطلبات امل�سار اإليها فـي الفقرة )2( بن�سخة ر�سمية من امل�ستند الذي ياأذن 
بالتنفـيذ مرفقا به ن�سخة ر�سمية من اأي قرار اإداري اأو ق�سائي نهائي اأينما كان ذلك 

منا�سبا .    

4 - الطلب الذي تقدمه دولة متعاقدة ، والذي مت قبوله للتح�سيل من الدولة املتعاقدة 
االأخرى يتم تنفـيذه من قبل هذه الدولة املتعاقدة االأخرى كاأن كان هذا الطلب يتعلق 

بال�سريبة اخلا�سة بها .

5 - فـيما يتعلق باملطالبات ال�سريبية املطروحة لال�ستئناف ، يجوز لل�سلطة املخت�سة فـي 
الدولة املتعاقدة - لغر�ص املحافظة على حقوقها - اأن تطلب من ال�سلطة املخت�سة فـي 
الدولة املتعاقدة االأخرى اتخاذ اإجراءات وقائية ، ويتم تنفـيذ طلب الدولة املتعاقدة 
الذي يتم قبوله من الدولة املتعاقدة االأخرى كاأن كان هذا الطلب يتعلق بال�سريبة 

اخلا�سة بها .

6 - يتم ت�سليم املبالغ التي تقوم بتح�سيلها ال�سلطة املخت�سة لدولة متعاقدة وفقا لهذه 
املادة اإلى ال�سلطة املخت�سة للدولة املتعاقدة االأخرى . وما مل تتفق ال�سلطات املخت�سة 
فـي الدولة املتعاقدة على غري ذلك ، تتحمل الدولة املتعاقدة التي مت تقدمي الطلب 

اإليها امل�سروفات العادية التي يتم تكبدها فـي تقدمي العون فـي حت�سيل ال�سريبة . 

7 - لن تف�سر اأحكام هذه املادة على اأنها تفر�ص التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :

  اأ - التخاذ اإجراءات اإدارية مبا يخالف القوانني واالإجـراءات االإداريـــة لهـــذه الدولـــة 
اأو للدولة املتعاقدة االأخرى .

 ب - التخاذ اإجراءات خمالفة للنظام العام .

املعقولة  االإجراءات  االأخرى كل  املتعاقدة  الدولة  تتخــذ  لــم  اإذا  العـــون  لتقديـــم   - ج 
للتح�سيل مبوجب قوانينها وممار�ساتها االإدارية .
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الدولة  االإداري لهذه  العبء  التي يكون فـيها  العــون فـي تلك احلاالت   د - لتقديــم 
املتعاقدة  الدولة  عليها  �ستح�سل  التي  املنفعة  بو�سوح مع  يتنا�سب  املتعاقدة ال 

االأخرى .

املــادة ) 28 (

اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية وامل�سوؤولون القن�سليون

ال يرد فـي هذه االتفاقية ما يوؤثر على االمتيازات املالــية الأعــ�ساء البعـــثات الدبلوما�ســـية 
اأو الوظائف القن�سلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل اأو مبوجب اأحكام اتفاقيات 

خا�سة . 
املــادة ) 29 (

دخــول حيــز التنفـيــذ

1 - تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني االأخرى كتابة من خالل القنوات الدبلوما�سية 
 . التنفـيذ  املتطلبة وفقا لقوانينها لدخول هذه االتفاقية حيز  االإجراءات  با�ستكمال 

تدخل االتفاقية حيز التنفـيذ اعتبارا من تاريخ ت�سلم اآخر اإخطار .

2 - تكون اأحكام االتفاقية نافذة :

اأو املقيدة فـي  اأ - فـيما يتعلق بال�سرائب املخ�سومة من املنبع على املبالغ املدفوعة   
احل�ساب من اأو بعد اليوم االأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول 

االتفاقية حيز التنفـيذ .

 ب - فـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى عن اأي �سنة �سريبية تبداأ فـي اأو بعد اليوم االأول 
من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .

املــادة ) 30 (

االإنهـــاء

تظل هذه االتفاقية �سارية حلني اإنهائها من قبل اإحدى الدولتني املتعاقدتني ، ويجوز الأي 
من الدولتني املتعاقدتني اإنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية مبوجب اإخطار 
اإنهاء كتابي يوجه قبل )6( �ستة اأ�سهر على االأقل من نهاية اأي �سنة ميالدية بعد انق�ساء 
فرتة )5( خم�ص �سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفـيذ ، وفـي هذه احلالة يوقف 

�سريان هذه االتفاقية فـي كال البلدين كاالآتي :
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اأ - فـيما يتعلق بال�سرائب املخ�سومة من املنبع ، علــى املبالــغ املدفوعــة اأو املقيـــدة فـي 

اأو بعد اليوم االأول من يناير من ال�سنة امليالدية التـــي تلي توجيه  احل�ساب من 

االإخطار . 

اأو بــعد الــيوم  ب - وفـيما يتعلق بال�سرائب االأخرى ، عن اأي �سنة �سريبية تبداأ من 

االأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي توجيه االإخطار .

حكومتيهما  قبل  من  لهما  املخولة  ال�سلطة  مبوجب  اأدناه  املوقعان  قام  تقدم  ملا  اإثباتا 

بالتوقيع على هذه االتفاقية .

حررت فـي مدينة كولومبو فـي هذا اليوم 2018/8/15م ، املوافق 1439/12/4هـ من ن�سختني 

اأ�سليتــني باللغــات العربيـــة ، ال�سنهالية ، واالإجنليزية ، وتكون كل الن�سو�ص ذات حجية 

مت�ساوية ، وفـي حالة االختالف بني الن�سو�ص ، يعتد بالن�ص االإجنليزي .

        عـن حكومــــة                                                        عـن حكومــــة 

   �سلطنــــــة عمــــــــان                    جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية
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THE GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA, DESIRING TO 

CONCLUDE AN AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME, HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

 

 

Article 1 

PERSONS COVERED 

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting 

States. 

 

 

Article 2 

TAXES COVERED 

 
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a 

Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied. 

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or 

on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable 

or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by 

enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

 
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 

(a) in the case of Sri Lanka: 

- the income tax, including the income tax based on the turnover of 

enterprises entered into agreements with the Board of Investment;  

(hereinafter referred to as “Sri Lanka tax”);  
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/8

بالت�سديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان

وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل مـن التاأ�سيـرة

لحاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة والخا�سـة والخدمـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ، وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية 
م�سقــط  مدينـــة  فــــي  املوقعة   ، واخلدمة  واخلا�سة  الدبلوما�سية  ال�سفر  حلاملي جوازات 

بتاريخ 5 من نوفمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

المــادة الأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

المــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـــة

بيـن حكومة �سلطنة عمان 

وحكومة رومانياحول الإعفاء املتبادل 

من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

اإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة رومانيا , وامل�سار اإليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني" , 
اإذ ترغبــان فـــي تقويــة عالقـــات ال�سداقـــــة القائمــة بيــن البلديــــن , وذلك علـــــى اأ�ســـــا�س 
متبـــادل عن طريق ت�سهيل �سفر مواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة اإلى بلديهما , 
قد اتفقتا على ما ياأتي :

املــادة ) 1 (

1 - يجـــوز ملواطنـــي اأي من دولتــي الطرفـــني ممــن يحملون جوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة 
واخلا�سة واخلدمة �سارية املفعول , الدخول والعبور والإقامة فـي اإقليم دولة الطرف 
الآخر بدون تاأ�سرية لفرتة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوما خالل )180( مائة وثمانني 

يوما .

2 - بدءا من اليوم الــذي تطبــق فـيه رومانيا تطبيقا كامال اتفاقية �سنجن , لغر�س ح�ساب 
فرتة الإقامة فـي اإقليم رومانيا امل�ستحقة بالن�سبة ملواطني �سلطنة عمان , وفقا للفقرة 
اإقليم  فـي  اإقامتهم  فرتة   - اإجمالــي  ب�سكل   - العتبار  فـي  يوؤخذ  اأن  يجب   , ال�سابقة 

رومانيا , واإقليم اأي من الدول التي تطبق تطبيقا كامال اتفاقية �سنجن .

املــادة ) 2 (

الطرفـيـــن ممن  كـــال  القن�سلية من دولتـي  الدبلوما�سية واملهمات  البعثات  اأع�ساء  يعفى 
اإقليم دولة  املفعول فـي  �سارية  الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة  ال�سفر  يحملون جوازات 
الطرف الآخر , واأفراد عوائلهم الذين يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 
و�خل��شة و�خلدمة �ش�رية �ملفعول ، من �لت�أ�شرية طو�ل مدة �أد�ئهم ملهمتهم ب�شرط �أن يتم 
اإخطار الطرف الآخر كتابيا , عرب القنوات الدبلوما�سية , عن هذه املهمة الر�سمية قبل 

)30( ثالثني يوما من اليوم املقرر لبدئها .
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املــادة ) 3 (

دبلوما�سية وخا�سة وخدمة  �سفر  الطرفـني ممن يحملون جوازات  ملواطني دولتي  يجوز 
�سارية املفعول , الدخول اإلى واملغادرة من اإقليم دولة الطرف الآخر عرب اأي نقطة عبور 

حدودية مفتوحة حلركة املرور الدولية للم�سافرين .

املــادة ) 4 (

يجب اأن تكون اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة التابعة ملواطني دولة كل طرف 
اأ�سهـــر  �سادرة خالل )10( العـــ�سر ال�سنـــوات املا�سيـــة , و�ساريـــة املفعـــول ملـــدة )3( ثالثـــة 

على الأقل بعد التاريخ املق�سود فـيه مغادرة اإقليم دولة الطرف الآخر .

املــادة ) 5 (

1 - ل تعفـي هذه التفاقية مواطني اأي من دولتي الطرفـني من اللتزام بقوانني ولوائح 
دولة الطرف الآخر التي تتعلق بدخول واإقامة ومغادرة الأجانب .

الذين  الأ�سخا�س  اإقامة  مدة  تق�سري  اأو  دخول  رف�س  فـي  باحلق  الطرفان  يحتفظ   -  2
يعتبـــــرون غيـــــر مرغـــوب فـيهـــم , اأو يحتمـــل اأن ي�سكـــلوا خطـــرا علـــى النظــــام الـــعــام , 

اأو ال�سحة العامة , اأو الأمن القومي .

املــادة ) 6 (

, عبــر  1 - يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�ســة واخلدمــة 
القنوات الدبلوما�سية , فـي اأقرب فر�سة ممكنـة , علـى األ تتجـاوز )30( ثالثني يومــا 

من دخول هذه التفاقية حيز التنفـيذ .

2 - فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر دبلوما�سيــة اأو خا�ســة اأو خدمــة جديـــدة اأو تعديــل 
, مناذج من هذه اجلوازات  الدبلوما�سية  القنوات  , عرب  الطرفــان  يتـــبادل   , احلاليـــة 
خالل فرتة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما قبل تاريخ  العمل بهذه اجلوازات اجلديدة 

اأو التعديالت .

3 - يخطر كل طرف الطرف الآخر عن اأي تعديل فـي القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة 
باإ�سدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة .
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املــادة ) 7 (

يجب على مواطني دولتي كل طرف الذيــن تعــر�س جواز �سفرهم الدبلوما�سي اأو اخلــا�س 
دولة  اإقليم  فـي  اإقامتهم  خالل  ال�سرقة  اأو  التلف  اأو  للفقدان  املفعول  �ساري  اخلدمة  اأو 
الطرف الآخر اإبالغ ال�سلطات املخت�سة فـي البلد امل�سيف , ويجوز لهم مغادرة ذلك الإقليم 
على اأ�سا�س وثيقة �سفر ر�سمية �سادرة من بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية تتبع دولتهم اأو تقوم 

بتمثيلها , وذلك بدون اأي ترخي�س اإ�سافـي .

املــادة ) 8 (

يجوز للطرفـني تعديل هذه التفاقية كتابيا بالتفاق امل�ستــرك , ويدخــل هـــذا التعديـــل 
حيز التنفـيذ وفق الفقرة )2( من املادة )11( من هذه التفاقية .

املــادة ) 9 (

1 - يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه التفاقية موؤقتا ب�سكل كلي اأو جزئي لأ�سباب 
تتعلق بحماية النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الأمن القومي .

2 - يتـــم اإخطــار الطرف الآخر عن قرار التعليق عرب القنوات الدبلوما�سية خالل )48( 
التفاقية  تطبيق  بتعليق  قام  الذي  الطرف  ويقوم   , اتخاذه  �ساعة من  واأربعني  ثمان 
باإخطار الطرف الآخر فورا مبجرد زوال اأ�سباب التعليق , وي�ستاأنف العمل بالتفاقية 

بعد ت�سلم هذا الإخطار .

املــادة ) 10 (

اإنهاء العمل بهذه التفاقية , وذلك باإخطار الطرف الآخر  1 - يجوز لكل من الطرفـني 
كتابيـــا عـــرب القـــنوات الدبلوما�سيـــة , ويتــم اإنهاء العمل بها خالل )90( ت�سعني يوما 

من ت�سلم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر .

2 - تتـــم ت�سويــــة اأي خـــالف اأو نزاع ينتج عن تف�سري اأو تنفـيذ اأحكام هذه التفاقيـــة وديا 
عن طريق امل�ساورات اأو املفاو�سات بني الطرفـني . 

املــادة ) 11 (

1 - تبقى هذه التفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة .
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2 - تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ بعد )30( ثالثني يوما من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم 

اآخر اإخطار كتابي بني الطرفـني يفـيد با�ستكمال املتطلبات الالزمة لدخول التفاقية 

حيز التنفـيذ وفق القوانني الوطنية املعمول بها لدى الطرفـني , وذلك عرب القنوات 

الدبلوما�سية .

املــادة ) 12 (

التفاقيات  مبوجب  النا�سئة  للطرفـني  الأخرى  اللتزامات  على  التفاقية  هذه  توؤثر  ل 

الدوليـــة , وخا�ســـة اللتزامات النا�سئة مبوجب معاهــدة فـيينــا للعالقــات الدبلوما�سيـــة 

املوؤرخة فـي 18 ابريل 1961م , ومعاهدة فـيينا للعالقات القن�سلية املوؤرخة فـي 24 ابريل 

1963م .

حررت فـي م�سقط بتاريخ 5 من نوفمرب 2018م , من ن�سختني اأ�سليتني باللغات : العربية 

والرومانية والإجنليزية , وتتمتع كافة الن�سو�س بنف�س احلجية القانونيـــة , وفـــي حــال 

الختالف فـي التف�سري يعتد بالن�س الإجنليزي .

   

         عن حكومة                                                                 عن حكومة 

     �سلطنــــة عمــــان                                                       رومانيـــــــــــــــــــــا
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AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE 

GOVERNMENT OF ROMANIA ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR 
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS 

 
 
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of 
Romania, hereinafter referred to as “the Parties”, 
 

Desiring to further strengthen the friendly relations between the two 
countries, on a reciprocal basis, by facilitating the travel of the citizens 
of the States of the Parties, holders of diplomatic, special and service 
passports into their respective countries; 
 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 
 

1. The citizens of the State of each Party, holders of valid diplomatic, 
special and service passports, may enter, transit or stay without a 
visa in the territory of the State of the other Party for a period not 
exceeding (90) ninety days within any (180) one hundred and 
eighty days. 
 

2. Starting on the day of the full implementation of the Schengen 
acquis by Romania, for the purpose of calculating the period of 
stay in the territory of Romania for which the citizens of the 
Sultanate of Oman are entitled, according to the previous 
paragraph, account shall be taken, cumulatively, of the period of 
stay in the territory of Romania and in the territory of any other 
State applying in full the Schengen acquis. 
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2 
 

 
 

Article 2 
 

Members of the diplomatic missions and consular posts of the State of 
each Party in the territory of the State of the other Party, holders of valid 
diplomatic, special and service passports, as well as their family 
members who share the same household with them, themselves holders 
of valid diplomatic, special and service passports, shall be exempt from 
visa for the entire duration of the titular’s mission, under the condition 
that their assignment is notified in writing to the other Party, through 
diplomatic channels, (30) thirty days prior to the intended 
commencement of their official mission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

Article 3 
 

The citizens of the States of the Parties, holders of valid diplomatic, 
special and service passports may enter into and depart from the territory 
of the State of the other Party at any border crossing point opened for 
international passengers’ traffic. 
 

Article 4 
 

The diplomatic, special and service passports belonging to the citizens of 
the State of each Party must have been issued within the previous (10) 
ten years and valid at least for a period of (3) three months after the 
intended date of departure from the territory of the State of the other 
Party. 

Article 5 
 

1. This Agreement does not exempt citizens of the State of either 
Party from the obligation to comply with the laws and regulations 
of the State of the other Party concerning the entry, stay and exit of 
foreigners. 
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2. The Parties reserve the right to refuse the entry into or shorten the 
stay of persons considered undesirable or likely to endanger the 
public order, the public health or the national security. 

 
Article 6 

 

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, 
specimens of their respective diplomatic, special and service 
passports as soon as possible but not later than (30) thirty days 
from the entry into force of this Agreement. 
 

2. In case of the introduction of a new diplomatic, special or service 
passport or modification of the existing one, the Parties shall 
exchange, through diplomatic channels, specimens of these 
passports, no later than (30) thirty days before the date on which 
the new passports or modifications enter into force. 
 

3. The Parties shall duly inform each other about any modification of 
their respective national laws and regulations related to the 
issuance of the diplomatic, special and service passports. 

 
Article 7 

 

The citizens of the States of each Party whose valid diplomatic, special 
and service passports have been lost, damaged or stolen while staying in 
the territory of the State of the other Party shall inform the competent 
authorities of that Party. They may leave that territory on the basis of an 
official travel document issued by a diplomatic mission or consular post 
of their State or representing their State, without any additional 
authorization. 
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Article 8 
 

This Agreement may be amended by the Parties by mutual consent 
expressed in written form. The amendments shall enter into force in 
accordance with Article 11, paragraph 2 of this Agreement. 
 

Article 9 
 

1. Either Party may temporarily suspend the application of this 
Agreement, either in whole or in part, for reasons of the protection 
of public order, public health or national security. 
 

2. The decision on suspension shall be notified to the other Party 
through diplomatic channels, no later than (48) forty-eight hours 
after it has been taken. The Party that has suspended the 
application of this Agreement shall immediately inform the other 
Party once the reasons for the suspension no longer exist. After the 
receipt of this notification the Agreement will be resumed. 

 

Article 10 
 

1. Each Party may terminate the application of this Agreement by 
giving written notice to the other Party, through diplomatic 
channels. This Agreement shall terminate within (90) ninety days 
from the receipt of such notice by the other Party. 
 

2. Any difference or dispute arising out of the interpretation or 
implementation of the provisions of this Agreement shall be settled 
amicably by consultation or negotiation between the Parties. 
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Article 11 
 

1. This Agreement shall remain valid for an indefinite period of time. 
 

2. This Agreement shall enter into force after (30) thirty days from 
the day of receipt, in writing, of the last notification by which the 
Parties have informed each other through diplomatic channels, that 
all requirements for the entry into force of this Agreement as 
stipulated by their respective national legislations have been met. 

 
Article 12 

 

This Agreement shall not affect other obligations of the Parties arising 
under international agreements, in particular obligations arising from 
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated on 18 April 1961 and 
Vienna Convention on Consular Relations dated on 24 April 1963. 
 
DONE at  Muscat  on 5 November 2018, in two originals, each in the 
Arabic, Romanian and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall 
prevail. 
 
 
 

For  
the Government of 

the Sultanate of Oman 

 For 
 the Government of  

Romania 
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/9

باإجازة تنازل �سركة اإيني عمان بي . فـي . عن جزء من حقوقها والتزاماتها 
فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 من نوفمبر 2017م للمنطقة

رقم )52( اإلى �سركة قطر للبترول الدولية لال�ستك�ساف واالإنتاج
�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

املوقعة بني حكومة  النفطـــية  باإجــازة التفاقيـــة  ال�سلطاين رقم 2017/50  املر�سوم  وعلى 
�سلطنة عمان ، و�سركة اإيني عمان بي .فـي ، و�سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف والإنتاج 

�ش .م .م للمنطقة رقم )52( ،
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة اإيني عمان بي.فـي. بالتنــازل عـــن جزء 
من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعـــة بتاريـــخ  14 مـــن نوفمـــرب 2017م 
للمنطقة رقم )52( اإلى �سركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�ساف والإنتاج القابلة لذلك 

التنازل ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
المــادة االأولـــــى

اإجازة تنازل �سركة اإيني عمان بي.فـي. عـــن جـــزء مـــن حقوقهــا والتزاماتها فـي التفاقية 
النفطية املوقعة بتاريخ 14 من نوفمرب 2017م للمنطقة رقم )52( اإلى �سركة قطر للبرتول 
النهائيـــة لأطـــراف التفاقيـــة  بـــحيث ت�ســـبح احل�ســـ�ش   ، الدولية لال�ستك�ساف والإنتــاج 

على النحو الآتي :
55% �سركة اإيني عمان بي.فـي.

30% �سركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�ساف والإنتاج 
15% �سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف والإنتاج �ش.م.م

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى االأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/10

باإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية

للنطاق العري�ص )�ص.م.ع.م( لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة البنية الأ�سا�سية 

للنطاق العري�ص وتقديم خدمات النطاق العري�ص

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ص بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

اإ�ســدار ترخيـــ�ش من الفئـــة الأولى لل�سركة العمانية للنطاق العري�ش )�ش.م .ع .م( لإن�ساء 

وت�سغيـل و�سيانـة البنية الأ�سا�سيــة للنطـــاق العريـــ�ش ، وتقدمي خدمات النطاق العريــ�ش 

ملدة )25( خم�ش وع�سرين �سنة ، وذلك بال�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 17 مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�ص بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية
 للنطاق العري�ص )�ص.م.ع.م( لإن�ساء وت�سغيل و�سيانة البنية الأ�سا�سية 

للنطاق العري�ص وتقدمي خدمات النطاق العري�ص

املحتويـــات

اجلــزء الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( : تعريفـات .
املــادة ) 2 ( : املجـال .
املــادة ) 3 ( : الربـط .

املــادة ) 4 ( : الإتاوة ور�سـوم الرتخي�ش .
املــادة ) 5 ( : املدة .

املــادة ) 6 ( : التعديل .
املــادة ) 7 ( : الإلغاء .

املــادة ) 8 ( : النتهاء .

املــادة ) 9 ( : اللتزام .
املــادة ) 10 ( : الإخطارات .

اجلـــزء الثانــي

ال�شــروط واملالحـــق

اأوال : ال�شروط : 
اخلدمات املرخ�سة .- 1
التزامات ال�ستثمارات الراأ�ش مالية .- 2
التزامات تو�سعة ال�سبكـة .- 3
متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامــة .- 4
التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني .- 5

-122-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

متطلبات جودة اخلدمة .- 6
خدمات ال�سيانة . - 7
قطع اخلدمات املرخ�سة . - 8
اللتزام باحل�سول على موافقة الهيئة عن اخلدمات اجلديدة . - 9
تقدمي خدمات النفاذ .- 10
خدمة الطرف الثالث . - 11
الربط البيني . - 12
التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنيــــة . - 13
ربط الأجهزة الطرفـية .- 14
تخ�سي�ش الرتددات لالت�سالت الراديوية .- 15
التزامات املرخ�ش له فـي جمال التوظيف . - 16
التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . - 17
حظر الدعم غري العادل ، املتبادل ، اأو من جانب واحد . - 18
حظر التمييز غري امل�سروع ، واملمار�سات املنافـية للمناف�سـة .- 19
متطلبـات املحا�سبـة . - 20
اللتزام بتوفـري املعلومـات . - 21
التغييـر فـي ملكية الأ�سهم . - 22
ر�سوم الرتخيـ�ش . - 23
حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ش فـي املمتلكـات العامة واخلا�سة . - 24
حوالة الرتخي�ش وانتقاله . - 25
النزاعـات . - 26
الغرامات .- 27

ثانيا : املالحـــــق : 
امللحــق )اأ( - التزامات تو�سعة ال�سبكة ، والتزامات ال�ستثمارات الراأ�ش مالية .

امللحق )ب( - التعمني .
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اجلــزء الأول
تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 ( 
 تعريفـــات

اأحكام هذا الرتخي�ش ومالحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني  فـي تطبيق 
قرين كل منها ، ما مل يقت�ش �سياق الن�ش خالف ذلك : 

1 - الهيئــــة : 
هيئة تنظيم الت�سالت املن�سو�ش عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت .

2 - التابـــع : 
اأي �سخـــ�ش طبيعـــي اأو معنـــوي واقـــع حتــت حتكـــم ، اأو �سيطــــرة �سخـــ�ش اآخـــر طبيعــــي 

اأو معنوي ، ب�سكل مبا�سر ، اأو غري مبا�سر .

3 - حتكــم اأو �سيطــرة : 
ال�سلطـة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لتوجيه �سخ�ش طبيعي ، اأو معـنوي واإدارته ، �سواء 
مـــن خـــالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم اأو حق الت�سويــت اأو ملكية �سندات اأو �سراكة 

اأو ملكية اأي م�سلحة اأخرى اأيا كان م�سدر هذه احلقوق .

4 - التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص : 
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ش .

5 - النطــاق العريــ�ص : 
خدمــــــة ات�ســــالت توفــــر �سرعـــة تنزيـــل علـــى الإنرتنـــــت للم�ستخــــدم النهائـــي تزيــــــد 

على )256( كيلو بايت/الثانية ، وتتوفر ب�سكل دائم .

6 - خدمــات النفــاذ : 
نفـــاذ املرخــ�ش لـــه اإلى �سبكات مرخ�ش له اآخر ، بغر�ش التمكـــن من تقديــم خدمــات 
الت�سالت ، مبا فـي ذلك ربط اأجهزة الت�سالت با�ستخدام و�سائل �سلكية اأو راديوية 
والنفــــاذ لأي بنيــة اأ�سا�سيـــة وت�سمل املباين والأبراج والأنابيـــب اخلا�ســــة بالأ�ســــالك 

والكابالت .
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7 - منطقـة الرتخيــ�ص : 
كامل املنطقة اجلغرافـية لل�سلطنة .

8 - امل�سغــل املرخــ�ص : 
اأي �سخــ�ش طبيعــي اأو معنــوي مرخــ�ش لــه بت�سغيل بنية اأ�سا�سيـة لنظـام ات�ســالت 
عامـة ، اأو تقديـم خدمــات الت�سالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعــة ل�سبكات 

ات�سالت عامة من الفئة الأولى ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .

9 - موفــر خدمــة : 
اأي �سخــ�ش طبيعـــي اأو معنــــوي ، مرخـــ�ش لـــه بتقديـــم خدمـــات الت�ســـالت العامـــــة 

الإ�سافـية ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .

10 - اإجمالـي الإيـرادات ال�سنويـة للمرخـ�ص لـه : 
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ش له خالل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات 
املرخ�سة ، وي�سمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�سة اأو الدفعات 
التي يحققها من املرخ�سني الآخرين بعد خ�سم تكلفة اإنهاء املكاملات املرتتبة على 
الربــط البينــي واملدفوعة للمرخ�سني الآخرين ، فـيمـــا عــدا بيـــع وتاأجـــري الأجهــــزة 

الطرفـية .

11 - الأجهـزة الطرفـية : 
اأجهــزة الت�ســالت اخلا�سة باملنتفــع التـــي متكنــــه مــن الت�ســال مــن خـــالل �سبكــــة 

ات�سالت عامة اأو خا�سة .

12 - �ساتــل : 
جهاز ات�سالت فـي مدار حول الأر�ش .

13 - القــوة القاهــرة : 
كل ما هو خارج عن اإرادة املرخ�ش له ، وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .

14 - منطقــة اخلدمــة : 
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ش ، والتي ين�سئ فـيها املرخ�ش له نظام الت�سالت ، 
والتــي يكون فـيهـــا قادرا ب�سكـــل عــــام علــى توفـري خدمــــات الت�ســــالت لأي �سخـــ�ش 

يطلبها . 
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املــادة ) 2 (

املجـــال

يرخــ�ش لل�سركــة العمانيــة للنطـــاق العريــ�ش )�ش.م.ع.م( باإن�ســاء وت�سغيل و�سيانــة البنيــة 
وال�شروط  العري�ض طبقا للأحكام  النطاق  العري�ض وتقدمي خدمات  للنطاق  االأ�شا�شية 

املن�سو�ش عليها فـي هذا الرتخي�ش ومالحقه .

املــادة ) 3 ( 

 الربـــط

يخول املرخ�ش له ربط الأنظمة املرخ�سة بـالآتي : 
1 - اأي نظام ات�سالت مرخ�ش مبوجب املــادة )21( من قانون تنظيم الت�سالت . 

2 - اأي نظام ات�سالت خارج ال�سلطنة .

3 - اأي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .

4 - اأي جهاز ات�سالت متت املوافقة عليه للربط البيني ، وفقا لأحكام قانون تنظيم 
الت�ســـالت ولئحتــــه التنفـيذيــــة اأو القــــرارات ال�ساريــة اأو املوا�سفــات الفنيــة التي 

حتددها ، اأو توافق عليها الهيئة .

املــادة ) 4 ( 

الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص

1 - يدفع املرخ�ش له حلكومة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنوية املقررة من قبلها عن كل �سنة من 
�سنوات الرتخي�ش ، وحت�سب بناء على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى 31 من دي�سمرب 
غري  الأ�سا�سية  البنية  ا�ستغالل  من  املحققة  الإيرادات  ت�ستمل  ل  بحيث   ، ال�سنة  من 
الن�سطة . وتدفع قبل 30 من يناير من ال�سنة التالية ، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة 

املدة من ال�سنة الأولى لهذا الرتخي�ش . 

2 - يدفع املرخ�ض له للهيئة ر�شوم الرتخي�ض التي تقررها وفقا لل�شرط )23( من اجلزء 
الثاين من هذا الرتخي�ش .

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

املــادة ) 5 ( 

املـــدة

مــدة هــذا الرتخيــ�ش )25( خمـ�ش وع�سرون �سنـــة ، قابلـــة للتجديــد ، وفقـــا لأحكــام قانــــون 

تنظيم الت�سالت . 

املــادة ) 6 ( 

التعديـــــل

للهيئة واملرخ�ش له التفاق معا كتابة على تعديل الرتخي�ش . - 1

يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت .- 2

املــادة ) 7 ( 

 الإلغــــاء

للهيئة بقرار م�سبب اإلغاء الرتخي�ش اأو اأي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فـيما يتعلق - 1

بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

اإلغاء الرتخي�ش فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ش له خلدماته خالل - 2 للهيئة احلق فـي 

)12( اثني ع�سر �سهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش .

املــادة ) 8 ( 

 النتهـاء

ينتهي الرتخي�ش بانتهاء مدته ، ما مل يجدد وفق ما ين�ش عليه قانون تنظيم الت�سالت . - 1

الت�سفـية - 2 اأو دخـل مرحلـة  لــه  القانونيـــة للمــرخ�ش  ال�سخ�سية  اإذا انحلت  كما ينتهــي 

اأو تنازل عن امللكية  اأثر مماثل  اأي اإجراءات ق�سائية ذات  اأو اتخذت �سده  اأو الإفال�ش 

مل�سلحة دائنيه ، اأو اأي �سبب اآخر مماثل .
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املــادة ) 9 ( 

اللتـــــزام

يلتزم املرخ�ض له - اإ�شافة اإلى االأحكام وال�شروط املن�شو�ض عليها فـي هذا الرتخي�ض - - 1
باأحكام قانون تنظيم الت�سالت والالئحة التنفـيذية ، وبكل القوانني واللوائح املعمول 
ت�سدرها  التي  والإر�سادات  والأوامر  والقرارات  واللوائح   ، ال�سلة  ذات  والقرارات   ، بها 

الهيئة من وقت اإلى اآخر .
يلتزم املرخ�ش له - بعد موافقة احلكومة - بدرا�سة طرح ما يراه منا�سبا من اأ�سهمه - 2

فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة بهذا الرتخي�ش لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط لالأوراق 
املالية خالل )5( خم�ش �سنوات من تاريخ �سريان الرتخي�ش . 

مع عدم االإخلل بالتزام الرئي�ض التنفـيذي للمرخ�ض له بتنفـيذ اأحكام و�شروط هذا - 3
الرتخي�ش ، يحدد املرخ�ش له - فـــي احلالت التي ت�ستدعي ذلك - اأحد كبار مديريه ، 
ل تقل درجته عن درجة مدير تنفـيذي بالهيئــة ، تكون مهمته الت�سال بهـــا ، ومتابعة 

تنفـيذ قراراتها على الوجه الأكمل .

املــادة ) 10 ( 

 الإخطــــارات

جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�سدرها الهيئة للمرخ�ش له تر�سل بالربيد على عنوانه 
امل�سجل ر�سميا ، اأو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سليم . 

اجلــزء الثانـــي

اأوال : ال�شــــروط 

1 - اخلدمات املرخ�سة : 
يخول املرخ�ش له تقدمي خدمات الت�سالت التالية فـي منطقة الرتخي�ش على   - 1-1
ال�سبكة  اأنظمـة الت�سـالت املرخ�ســة وتو�سيالت  اأ�ســـا�ش غيـــر ح�سري بوا�سطــة 
على اأن ي�سمل ذلك اإن�ساء البنية الأ�سا�سية للنطاق العري�ش و/اأو تقدمي خدمات 
 ، العري�ش  للنطاق  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  العري�ش  النطاق 

والتي ت�ستمل على : 
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الفئة 1 : خدمـات البنيـة الأ�سا�سيـة غيـر الن�سطـة

النفاذ اإلى �سبكة الألياف 
GPON الب�سرية غري الن�سطة

عبارة عن : 
اإلى �سبكة الألياف الب�سرية - 1 خدمة ات�سالت ت�ستخدم للنفاذ 

من نقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له اإلى نقطة نهاية الألياف 
)FTP( فـي املباين ال�سكنية )�سواء كانت وحدة �سكنية واحدة 

اأو عدة وحدات �سكنية( .
، فت�شتخدم موزعات - 2 اإلى عدة نقاط  النفاذ من نقطة  خدمة 

غري ن�سطة فـي �سبكة توزيع الألياف للو�سول اإلى امل�ستخدمني 
النهائيني . 

و ت�سمل اخلدمة ما يلي : 
ال�سرتاك فـي �سلك األياف واحد جمدول من اإطار التوزيع - 

الب�سري )ODF( لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له اإلى املوزع 
املخ�س�ش .

نهاية -  نقطة  اإلى  املوزع  من  خم�س�ش  واحد  األياف  �سلك 
الألياف )FTP( فـي املباين ال�سكنية والتجارية . 

 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له .

باملبنـــى -  اخلا�سة  الت�سالت  غرفة  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
)حيثما ينطبق ذلك( ، ميكـــن توفـري حمطــــة خط ب�سري 

)OLT( عند احلاجة . 

النفاذ الب�سري
)P2P( من نقطة اإلى نقطة 

خدمة ات�سالت من نقطة اإلى نقطة )P2P( ت�ستخدم فـي �سبكة - 
الب�سري  التوزيع  اإطار  من  الن�سطة  غري  الب�سرية  الألياف 
نهاية  نقطة  اإلى  له  للمرخ�ش  تابعة  تواجد  لنقطة   )ODF(

الألياف )FTP( فـي مباين امل�ستخدمني النهائيني . 
ت�سمل اخلدمة ما ياأتي : 

�سلك األياف واحد جمدول وخم�س�ش من نقطة تواجد تابعة - 
للمرخ�ش له اإلى مباين امل�ستخدمني النهائيني .

 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له .

باملبنى -  اخلا�سة  الت�سالت  غرفة  فـي  واحدة  ربط  خدمة 
)اإن اأمكن ذلك( .

ميكن توفـري حمطة خط ب�سري )OLT( عند احلاجة .- 
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تابع الفئة 1 : خدمات البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة

نواقل الألياف الب�سرية

خدمة ات�سال من نقطة اإلى نقطة )P2P( ت�ستخدم فـي �سبكة الألياف 
الب�سرية غري الن�سطة من املوقع املتنقل للمرخ�ش له اأو موقع متنقل 
مل�سغل اأو نقطة تواجد مل�ستخدم اإلى اإطار التوزيع الب�سري )ODF( فـي 
نقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له ، اأو اأي نقطة تواجد اأخرى مل�ستخدم . 

ت�سمل اخلدمة ما ياأتي : 
األيـــاف واحد جمدول وخم�س�ش من موقع متنقــــل -  �ســــلك 

اإلى نقطة تواجد اأو من نقطة تواجد اإلى اأخرى .
خدمة ربط واحدة فـي املوقع املتنقل اأو نقطة التواجد .- 
 - )ODF( الب�سري  التوزيع  اإطار  فـي  واحدة  ربط  خدمة 

لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ش له )اإن اأمكن ذلك( .
عنـــد احلاجـــــة -  ن�سطـــة  ات�ســـالت  اأجـــهزة  ا�ستخـــدام  ميكــــن 

كالو�سالت الراديوية واأجهزة الإر�سال .

امل�ساركة فـي الأبراج

اأو  الأجهزة  برتكيب  راديوية  ات�سالت  خدمات  م�سغل  يقوم  اأن 
مبداأ  وفق  له  للمرخ�ش  التابع  الربج  فـي  به  اخلا�سة  املعدات 
امل�ساركة فـي املواقع ، حيث يقوم امل�سغل با�ستئجار م�ساحة اأر�سية 
وا�ستئجار  له  للمرخ�ش  التابعة  لالإيجار  املتاحة  املنطقة  فـي 
لرتكيب  الربج  فـي  م�ساحة  با�ستخدام  ت�سريح  على  احل�سول  اأو 

الهوائيات والكابالت املحورية اخلا�سة به . 

خدمات امل�ساركة فـي املواقع

خدمــــــات تقــــدم ملوفــــــري اخلدمات من اأجـــل ا�ست�سافـــة معـــــدات 
اأو اأجهـــزة اأو خوادم ال�سبكــــة الن�سطة التابعــة لهــم اأو اأي اأجهـــزة 
اأخرى ت�ستخدم فـي الربــط البينـــي )اأجهزة امل�ساركة فـي املواقع( 

لغر�ش ربطها مع �سبكة املرخ�ش له . 
وت�سمل توفـري امل�ساحة املطلوبة للم�ستاأجر لو�سع معدات واأجهزة 
وخوادم ال�سبكة الن�سطة التابعة له اأو اأي اأجهزة اأخرى ت�ستخدم 
التاليـــــة  الأ�سا�سيــــة  الت�سهيـــــــالت  وتوفـري   ، البينــــي  الربـــط  فـي 
املواقع  فـي  امل�ساركة  خدمات  من  كجزء  املطلوبة  امل�ساحة  فـي 

)حيثما ينطبق ذلك ( : 
نظام تكييف الهواء .- 
تيار كهربائي مرتدد .- 
كابل تو�سيل الإر�سال . - 
نظام اإطفاء احلرائق .- 
نقاط تاأري�ض . - 
نظام الدخول بالبطاقة . - 
عازل �سد املاء والغبار .- 
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الفئة 2 : خدمات النفاذ فـي املناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج املباين

النفاذ باجلملة

 عن طريق ال�سواتل

خدمة النفاذ عرب الأقمار ال�سناعية للمرخ�ش له �سوف ت�ستخدم 

اأنظمــة عري�سة النطــاق عبــر ال�ساتل لتقديــــم خدمـــات ات�ســـالت 

هذه  و�ست�سمل   ، والريفـية  البعيدة  املناطق  فـي  عالية  ب�سرعات 

اخلدمة ثالث فئات : 

اإلى املنازل )DTH( خلدمــة املنتفعني  1 - التو�سيــل املبا�سر 

الأفراد . 

2 - ال�سبكات املغلقة ، وت�سمل - على �سبيل املثال ل احل�سر - 

املدار�ش واملراكز ال�سحية ومراكز ال�سرطة وغريها .

املتنقلة  الت�سالت  ل�سبكات  الرئي�سية  الأ�سا�سية  البنى   -  3

والراديوية الثابتة وغريها من ال�سبكات املماثلة .

االت�شال عرب نقاط 

النفاذ خارج املباين

ات�سال ن�سط بني جهاز طرفـي لل�سبكة الب�سرية فـي نقطة النفاذ 

خـــارج املبانــي وبــني املرخـــ�ش لـــه ، ويتوفر مب�ستويـــات خمتلفــــة 

 ، اخلدمة  جلودة  متعددة  وخيارات  الرتددي  النطاق  عر�ش  من 

وي�ستخدم لربط حمطات احلافالت وجتهيزات الطرق وتقاطعات 

الطرق واللوحات الإعالنية الرقمية وغريها .

الفئــة 3 : اخلدمـــات املــــدارة لل�سبكــــة

خدمات 

الت�سغيل وال�سيانة لل�سبكة

تقدمي خدمـــة اإدارة و�سيانة ال�سبكة للمرافق واملوؤ�س�سات احلكومية 

لتحقيق الإدارة الفعالة لل�سبكات امل�سرتكـــــــــة وتخفـي�ش النفقات 

الت�سغيلية للمرافق .

اخلدمــــــة قائمة على توفـري احللول ويكون تقدميها على اأ�سا�ش 

كل حالة على حدة فـي حال ت�سافر اجلهود .
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للمرخـــ�ش لـــه - بعد موافقـــة كتابيـــة م�سبقة من الهيئة - تقديــــم اخلدمـــات   -2-1
املرخ�سة ، كلها اأو بع�سها ، بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن ، 
وفـي اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ش له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .

التزامات ال�ستثمارات الراأ�ش مالية : - 2

على املرخ�ش له تنفـيذ اخلطة ال�ستثمارية الراأ�ش مالية املتفق عليها مع الهيئة   1-2
وفقا للملحق )اأ( من هذا الرتخي�ش ، وفـي حالة اأي تغيري فـي هذه اخلطة ، يجب 

على املرخ�ش له احل�سول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة . 

2-2 مع عدم االإخلل بال�شرط )21( من هذا الرتخي�ش يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ 
اأ�سهر  اإطــار يتفق عليــه مــع الهيئــة خــالل )3( ثالثة  ب�سجــــالت للمعلومــــات فـي 
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخيـــ�ش ، وذلك للتاأكد اأنه ملتزم مبوجب اخلطة 
ال�ستثمارية الراأ�ش مالية املعتمدة . كما يلتزم املرخ�ش له بالوفاء باأي متطلبات 
تتعلــــق بـــاأي اإف�ســـــاح خـــا�ش عــن املعلومــات اأو متطلبـــات الإخطـــار وفقـــا للقانـــون 

اأو الرتخي�ش اأو اللوائح ال�سارية اأو توجيهات الهيئة . 

يلتـــزم املرخـــ�ش لــــه مبوافــــاة الهيئـــة ب�سكــــــل دوري )ن�ســـف �سنــــوي( حــــول التطــــور   3-2
فـي تنفـيذ اخلطة ال�ستثمارية ، وكذلك حجم الإيرادات .

التزامات تو�سعة ال�سبكة : - 3

يلتزم املرخ�ش له بخطة تو�سعة ال�سبكة املو�سحة فـي امللحق )اأ( من هذا الرتخي�ش .

متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة : - 4

4-1 يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية من اأجهزة 
ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة الت�سالت املرخ�ش له بها ، والتي تتيح 
اأن  على   ، الوطني  الأمن  ملتطلبات  حتقيقا  �سبكته  على  الدخول  الأمنية  للجهات 
التقدم  مبراعاة  املطلوبة  الفنية  الإمكانيات  توفـري  مع  اخلدمة  تقدمي  يتزامن 
الفني ، ويتحمل املرخ�ش له فـي حالة تغيري اأنظمة �سبكته تكاليف حتديث الأجهزة 
التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي تاأثرت بالتغيري ، وذلك وفقا ملا تن�ش عليه 

القرارات التي ت�سدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
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4-2 فـي حالة حدوث كارثة طبيعية ، اأو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة ، فللوزير 
اأن ي�ستدعي - لغر�ض مواجهة هذه الكوارث اأو احلوادث - جميع خدمات و�سبكات 
ات�ساالت املرخ�ض له والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات 
وال�سبكات . وعلى املرخ�ض له اأن يقدم للهيئة )خطة الطوارئ( التي ينوي اتباعهـا 
يقوم  واأن   ، الرتخي�ض  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  �سهرا من  اثني ع�سر  خالل )12( 

بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .

له  املرخ�ض  فعلى   ، الوطني  باالأمن  تتعلق  االأزمة  اأو  الطارئة  احلوادث  كانت  اإذا   3-4
 ، واأن ينفذ خطة الطوارئ   ، الهيئة  التي حتددها  االأمنية  اأن يتعاون مع االأجهزة 

ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

5 - التزامات املرخ�ض له جتاه املنتفعني : 

يلتزم املرخ�ض له بتقدمي خدماته املرخ�سة اإلى موفري خدمات االت�ساالت العامة   1-5
املرخ�سني ، وذلك بناء على طلب معقول ، واأ�سا�ض غري ح�سري . 

يلتزم املرخ�ض له باحل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة فـي حالة رغبته تقدمي   2-5
خدماته املرخ�سة اإلى جهات اأخرى . 

يكــون تقديــم خدمــات االتــ�ساالت املرخــ�سة ، وفقــا للوائــح التنظيمية والقرارات   3-5
واالإر�سادات واللوائح التي ت�سدرها الهيئة . 

5-4 فـي حالة قيام املرخ�ض له بتقدمي خدماته للمنتفعني ، فعليه االلتزام مبا ياأتي : 

5-4-1 يلتـــزم املرخـــ�ض لـــه باإخطـــــار الهيئــــة كتابــــة قبـــل )12( اثنــي ع�ســـر �سهــــرا 
فـي احلاالت االآتية : 

اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة .  اأ - 

اأي تغيري فـي خدمة مرخ�سة قد يجعل اأجهزة اأي من منتفعيه غري  ب - 
قابلة لال�ستخدام ، وكجزء من اإخطاره املكتوب يجب اأن يبني املرخ�ض 
له التحول املالئم للخدمة ، وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة . 

املوحدة  اخلدمة  اتفاقية  منوذج  للهيئة  يقدم  اأن  له  املرخ�ض  على  يجب   2-4-5
ملنتفعيه تت�صمن �صروط واأحوال تزويدهــم باخلدمـــات املرخ�صـــة ، وذلك 

خالل )6( �ستة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ض . 
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اإذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل )30( ثالثني يوما من   3-4-5
تاريخ ت�سليمه لها ي�سبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة اأو من 
النموذج  على  الهيئة  اعرت�ست  اإذا  اأما   ، لتنفـيذه  املحدد  الالحق  التاريخ 
 ، باأ�سباب اعرتا�سها  له كتابة  املرخ�ض  تبلغ  اأن  الفرتة فعليها  خالل تلك 
وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة اأن 
يعدل النموذج وفقا له ، ويقدمه للهيئة ، وي�سري فـي �ساأن النموذج املعدل 

حكم هذا ال�صرط . 

على املرخ�ض له اأن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة   4-4-5
للمنتفعني وباأي تعديل له ، ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�سة 

وفقا ملا ورد فـي النموذج . 

6 - متطلبات جودة اخلدمة : 

مع عدم االإخالل باأحكام املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت يلتزم املرخ�ض 
له مبا ياأتي : 

6-1  ال�صوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�صاأن . 

6-2 مع عدم الإخالل بال�صرط )21( ، االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �سكل يتفق 
 ، الرتخي�ض  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  اأ�سهر من  �ستة   )6( الهيئة خالل  مع  عليه 
بالوفاء  يلتزم  كما   ، اخلدمة  جودة  مبتطلبات  يلتزم  اأنه  للهيئة  يثبت  اأن  بغر�ض 
موؤ�سرات  وبن�سر   ، الهيئة  تطلبها  اإ�سافـية  معلومات  اأي  عن  االإف�ساح  مبتطلبات 
هذا  من   )21( ال�صرط  مبراعاة  وذلك   ، الإعالم  و�صائل  فـي  اخلدمة  جودة  اأداء 
االأولى  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ض  االلتزامات  وفـي حالة خمالفة   . الرتخي�ض 
تطبق االإجراءات الواردة فـي الئحة متطلبات جودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ض 

له بتنفـيذها . 

7 - خدمات ال�سيانـة : 

7-1 يلتزم املرخ�ض له بتوفـري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة ، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ض ، واأجهزة 

االت�ساالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ض له ، والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع . 
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7-2 ل ينطبق ال�شرط )7 - 1( فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا كان اإ�شالح اأي نظام اأو جهاز غري جمد اقت�شاديا ، اأو اأن قطع الغيار   1-2-7
الالزمة مل تعد متوفرة . 

اإذا راأت الهيئــــة اأنـــه من غيـــر املعقول اأن يطلــــب مـــن املرخ�ص لــــه تقديــــم   2-2-7
اخلدمة املطلوبة بوا�شطة الأنظمــة املرخ�شــة لظــروف معينـــة ، ومنهــا - 

على �شبيل املثال ولي�ص احل�شر - الآتي : 

اأ - ظروف خارجة عن �شيطرة املرخ�ص له . 

ب - اإذا كان من �شاأن تقدمي اخلدمة تعري�ص �شحة اأو �شالمة اأي �شخ�ص 
مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري مربر . 

ج - اإذا كانت ال�شيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية . 

8 - قطع اخلدمات املرخ�شة : 

8-1 ل يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�شة اأو اأي جزء منها ب�شكل متعمد 
اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�شة  فـي الأو�شاع الطبيعية ، كما ل يجوز له 
املتاأثرين  للمنتفعني  زمني معقول  اإنذار  ودون   ، للهيئة  م�شبق  كتابي  اإ�شعار  دون 

بذلك القطع ، اأو هذا التعليق . 

8-2 ل ينطبق ال�شرط )8 - 1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

اإذا كان القطع اأو التعليق راجعا اإلى حالة طارئة ، اأو لقوة قاهرة .  اأ - 

ب - اإذا كـــان القطــع اأو التعليـــق خلدمــــــة مرخــــ�شة يوفرهـــــا املرخــ�ص لـــه ملنتفـــع 
ما ي�شكل نظام ات�شالته خطرا على �شالمة الأنظمة املرخ�شة . 

9 - اللتزام باحل�شول على موافقة الهيئة على اخلدمات اجلديدة : 

9-1 يلتزم املرخ�ص له باحل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة من الهيئة قبل تقدمي 
اأي خدمات جديدة . 

9-2 يلتــــزم املرخــ�ص لـــه بتقديــم كافة اخلدمــات املرخ�شــة وفقــا لبنود هذا الرتخيــ�ص 
واأي لوائح وقرارات واأوامر واإر�شادات ت�شدرها الهيئة من حني لآخر . 
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10 - تقدمي خدمات النفاذ : 
10-1 مع عدم االإخالل باأحكام قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية والقرارات 
ال�ســـادرة تنفـيــذا لـــه ، يتعني علــى املرخ�ض له اأن يوفر بناء علــى طلب معقول 
اإلى االأنظمة املرخ�سة  اإمكانية النفاذ  اأو م�سغل مرخ�ض  من اأي موفر خدمة 

على اأ�سا�ض غري ح�سري . 
الدويل  الحتاد  قبل  من  املن�صورة  للتو�صيات  النفاذ  خدمات  توفـري  يخ�صع   2-10
لالت�ساالت ال�سارية فـي حينه ، وتو�سيات واإر�سادات الهيئات الدولية االأخرى ، 
وكـــل اللوائــــح التنظيميــــة والقــــرارات واالأوامر واالإر�ســــادات ال�ساريــــة املفعـــول 

ال�سادرة عن الهيئة . 
10-3 يلتزم املرخ�ض له بالدخول فـي اتفاقيات توفـري النفاذ للم�سغلني املرخ�سني ، 
وملوفري خدمات االت�ساالت املرخ�ســـني ، خـــالل )3( ثالثــــة اأ�سهر من ت�سلم 
طلب كتابي منهم ، وفـي حالة عدم تو�سل الطرفـني اإلى اتفاق خالل الفرتة 

املذكورة ، حتال نقاط اخلالف اإلى الهيئة . 
10-4 يلتزم املرخـ�ض لــه باحل�ســول على املوافقة الكتابية امل�سبقة مـــن الهيئــة قبـــل 
الدخــول فــــي / اأو تعديــــل اأي اتفاقيـــات مع امل�سغلـــني املرخ�ســـني ، اأو موفـــــري 

خدمات االت�ساالت . 
10-5 يلتزم املرخ�ص له ب�صمان اأن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فـيها 
، ومع موفري خدمات االت�ساالت مبنية  امل�سغلني املرخ�سني  املرخ�ض له مع 

على ال�سفافـية ، وعدم التمييز ، واأن تكون �سروطها معقولة . 
10-6 يعفى املرخ�ض له من توفـري خدمات النفاذ اإذا راأت الهيئة اأن مثل هذا الطلب 
غري معقول ، خ�سو�سا - على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر- فـي احلاالت االآتية : 

 اأ - عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ض له . 
عندمــا تت�ســبب اأنظمـــــة طالب النفــــاذ ، اأو يحتمــل اأن تت�سبب فـــي خطــر ،  ب - 

اأو تلف ، اأو اأذى الأي �سخ�ض ، اأو اأي ممتلكات . 
اإذا كان هناك احتمال فـي اأن تت�سبب اأنظمة طالب النفاذ فـي اإحداث تلف ،  ج - 
اأو تداخــــل فـي عمـــــل االأنظمــــة املرخ�ســـــة ، اأو تعطيــل خدمــات االت�ســـاالت 

التي تقدمها . 
د - عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية . 
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اأ�سا�س  على  الن�سطة  غري  الأ�سا�سية  للبنية  النفاذ  بتوفـري  له  املرخ�س  يلتزم   7-10
غري ح�سري . ويجب اأن تكون التفاقيات بني املرخ�س له ، وامل�سغلني املرخ�س 
لهم الآخرين ، وموفري اخلدمات غري منافـية لقواعد املناف�سة ، ويجب على 

املرخ�س له توفـري النفاذ لأي مقدم طلب مرخ�س له . 

10-8 يجب اأن تكون اتفاقيات م�ستوى اخلدمة بني املرخ�س له وامل�سغلني املرخ�س 
لهم الآخرين ، وموفري اخلدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي ت�سدرها 

الهيئة فـيما يخ�س التعرفة وجودة اخلدمة والنفاذ والربط البيني . 

11 - خدمة الطرف الثالث : 

يتعهد املرخ�س له باأن ي�سمح لأي م�سغل مرخ�س ، اأو موفر خدمة اأن يربط   1-11
نظام ات�سالته املرخ�س بالأنظمة املرخ�سة ، لكي يتمكن من توفـري خدمات 

الت�سالت من خاللها . 

من  لأي  معقول  غري  الطلب  اأن  الهيئة  راأت  اإذا   )1-11( ال�شرط  ينطبق  ال   2-11
الأ�سباب الآتية - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر - اإذا كان الطلب : 

خارجا عن �سيطرة املرخ�س له .  اأ - 

يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي خطر اأو تلف اأو اأذى لأي �سخ�س اأو  ب - 
اأي ممتلكات . 

يت�سبب اأو من املحتمل اأن يت�سبب فـي تلف ، اأو تداخل فـي عمل الأنظمة  ج - 
املرخ�سة ، اأو تعطيل خدمات الت�سالت التي يقدمها . 

ل يبدو معقول من الناحية العملية .  د - 

12- الربــط البينـي : 

يحق للمرخ�ص له احل�شول على خدمات النفاذ والربط البيني من امل�شغلني   1-12
املرخ�س لهم . 

والقرارات  والإر�سادات  التنظيمية  اللوائح  بجميع  اللتزام  له  املرخ�س  على   2-12
والأوامر التي ت�سدرها الهيئة بخ�سو�س خدمات النفاذ والربط البيني . 
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13 - التوافق الت�سغيلي للأنظمة واملعايري الفنية : 

يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح ، اأو موا�سفات فنية ، اأو قواعد ، اأو اإر�سادات ت�سدرها   1-13
مع  املرخ�سة  واخلدمات  للأنظمة  الت�سغيلي  التوافق  �سمان  بغر�ص  الهيئة 
اأنظمة وخدمات االت�ساالت املقدمة من قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل 

ملئم فنيا واقت�ساديا . 

واالأجهــزة  املرخ�سة  االأنظمة  مكونــات  كـــل  اأن  مــن  التاأكـــد  لـــه  املرخ�ص  على   2-13
املربوطــة بهــا ، والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة ، موافــق عليها 
ومعتمدة وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت اأو اللوائح ال�سارية ، اأو تتوافق 

مع موا�سفات فنية حتددها ، اأو توافق عليها الهيئة . 

14 - ربط االأجهزة الطرفـية : 

على املرخ�ص له اأن يربط بنظام ات�ساالته املرخ�ص اأو ي�سمح باأن يربط به اأي جهاز 
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت اأو اللوائح ال�سارية اأو 

تتوفر فـيه موا�سفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة ، ويتبناها املرخ�ص له . 

15- تخ�سي�ص الرتددات للت�ساالت الراديويـة : 

للهيئة اأن تخ�س�ص للمرخ�ص له ، وفقا لتقديرها من وقت الآخر ، الرتددات   1- 15
ملا  وفقا   ، راديوي  اإطار ترخي�ص  فـي   ، ال�سرورية  الرتددات  اأو حزم  الراديوية 
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية ، وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من 
ممار�سة حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص ، �سريطة اأن يلتزم باالآتي : 

التحقق من اأن اأجهزته الراديوية م�سممة ومبنية وم�سغلة وم�سونة بحيث  اأ - 
ال تت�سبب فـي اأي ت�سوي�ص ال داعي له عند ا�ستعمالها . 

اأيـــا مـن االأجهـزة الراديوية املكونة  اأن ي�ستعمـــل  ال�سماح الأي �سخ�ص  عدم  ب - 
ملحطاته اإال اإذا كان مثل هذا ال�سخ�ص حتت �سيطرة واإ�سراف املرخ�ص له ، 

اأو خموال بذلك . 

اأن كل االأ�سخا�ص الذين ي�ستعملون االأجهزة الراديوية املكونة  التاأكد من  ج - 
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها . 
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ال�سماح لأي �سخ�س خمول من الهيئة بحرية الو�سول فـي اأي وقت اإلى حمطاته  د - 
اأو عند ظهور حالة طوارئ ، وذلك من  الراديوية بغر�ص فح�ص مكوناتها 
اأجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص ، اأو فح�ص م�شادر 

الت�سوي�س على م�سغل اآخر ، اأو جهة اأخرى . 
تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية اأو غلقها متاما ، ووقفها عن العمل فورا ،  هـ - 
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانــــون تنظيــــم 
الت�سالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه ، وذلك فـي حالة اإخالل املرخ�س 
له باأي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي اأو خمالفة البندين )4 ، 5( 

من املادة )9( اأو املادة )30( من اأحكام قانون تنظيم الت�سالت . 

16 - التزامات املرخ�س له فـي جمال التوظيـف : 
16-1 يلتزم املرخ�س له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني 
ل�سغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ، 
وبتحقيق ن�شب التعمني املو�شحـــة بامللحـــق )ب( لكــل مرحلـــة ، وللهيئة توقيــع 
تقل هذه  األ  الن�سب على  بتلك  التزامه  فـي حالة عدم  تقدرها  التي  الغرامة 

الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�سة . 
لـــه توظيـــف خبـــراء اأجانـــب لرتكيــب وت�سغــيل و�سيانة وا�ستغالل  16-2 للمرخــ�س 
اأنظمة الت�سالت وتقدمي اخلدمات املرخ�سة ، وذلك وفقا للقوانني واللوائح 
منهم  لكل  الذاتية  بال�سرية  الهيئة  تزويد  �سريطة   ، ال�سلة  ذات  والقرارات 
للموافقة عليها قبل توظيفهم ، وعلى املرخ�س له خف�س عدد هوؤلء اخلرباء 

وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

17 - التزامات املرخ�س له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية : 

مع عدم الإخالل باأحكام قانون تنظيم الت�سالت ولئحته التنفـيذية والقوانني ذات 
ال�سلة : 

و�سريــة  كـــل جهـــد ممكن ل�سمان خ�سو�سيــة  يبــذل  بــاأن  لــه  املرخــ�س  يلتـــزم   1-17
املعلومات ، واأ�سرار العمل التي يح�سل عليها ، اأو يكت�سبها خالل عمله من اأي 
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�شة ، وذلك عن طريق و�شـــع االإجراءات املنا�شبة ، 

وتطبيقها للحفاظ على �شرية تلك املعلومات اخلا�شعة حلماية القانون . 
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على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�شة باملحافظة   2-17
علـــى ال�شريـــة بالقــــدر الذي ير�شي الهيئـــة ، بنـــاء على طلبهــا املعقــول ، وفــــاء 

مبتطلبات ال�شرط )1-17( . 

مكونات  من  جهاز  اأي  با�ستعمال  ي�سمح  اأو  ي�ستعمل  باأل  له  املرخ�س  يلتزم   3-17
الأنظمة املرخ�سة القادرة على الت�سجيل اأو املراقبة ال�سامتة اأو التن�ست على 
اإذا كان ذلك  اإل   ، ال�سبكة  اأو بيانات منقولة بوا�سطة   ، مكاملات هاتفـية جارية 
، وبعد  املن�سو�س عليها فـيه  ، وبالإجراءات  القانون  التي يبينها  فـي احلالت 

احل�سول على موافقة اجلهات الأمنية . 

بناء على طلب  املكاملات  ت�سجيل  الأمنية  اأن يطلب من اجلهات  له  للمرخ�س   4-17
 ، اأو لأ�سباب ت�سغيلية بعد موافقة املنتفع  اأجراها  اأنه هو الذي  املنتفع لإثبات 
واأن   ، مكاملاته  �ست�سجل  الــــذي  املنتفع  اإعالم  احلالتني  فـي  له  املرخ�س  وعلى 
ت�سجل  رمبا  الذين  املنتفعني  اإعالم  بها  مت  التي  للو�سائل  ب�سجل  يحتفظ 

مكاملاتهم ، واأن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب . 

18 - حظر الدعم غري العادل ، املتبادل اأو من جانب واحد : 

يحظر على املرخ�س له اأن يدعم ب�سكل غري عادل ، متبادل اأو من جانب واحد ،   1-18
اأعماله ، اأو اأعمال فروعه لتقدمي اخلدمات املرخ�سة . 

بني  املادية  التحويالت  تبني  التي  بال�سجالت  يحتفظ  اأن  له  املرخ�س  على   2-18
االأعمال املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )1-18(

اإذا ات�شح للهيئة اأن املرخ�ص له يخالف ال�شرط )18-1( عليها اتخاذ الإجراءات   3-18
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�شع ، مع االأخذ بعني االعتبار ما اإذا كان املرخ�ص 
هذا  مبقت�شى  عليه  مفرو�ص  التزام  باأي  الوفاء  بغر�ص  بالدعم  قام  قد  له 

الرتخي�س من عدمه . 

19 - حظر التمييز غري امل�سروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة : 

�شواها  اأو  املطبقة  ال�شروط  اأو  باالأ�شعار  يتعلق  فـيما  له  للمرخ�ص  يجوز  ال   1-19
اأي متييز غري عادل ، نحو  اأن ميار�س  اأو   ، اأي تف�سيل غري م�سروع  اأن يظهر 
بتزويدهم  يتعلق  فـيما   ، �شفة  اأو  فئة  اأي  من  اأ�شخا�ص  اأو  معينني  اأ�شخا�ص 
التمييز  من  النوع  هذا  مار�س  له  املرخ�س  اأن  ويعترب   . املرخ�سة  باخلدمات 
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اأو �شاند ب�شكل غري عادل ومادي عمل يقوم به فـيما يتعلق بتزويد  ف�شل  اإذا 
اخلدمات املرخ�سة من اأجل اأن ي�سع الأ�سخا�س الذين يتناف�سون معه على هذا 

العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب . 
، وب�سفة  اأخرى  تناف�سية  اأي ممار�سات غري  يبا�سر  اأن  له  19-2 ل يجوز للمرخ�س 

خا�سة ما ياأتي : 
اإ�ساءة ا�ستخدام اأي مركز مهيمن ، اأو حمتكر فـي اأي �سوق خدمة ات�سالت .  اأ - 
الدخول فـي اتفاقات مع اأي م�سغل مرخ�س اآخر ، اأو موفر خدمة بهدف  ب - 
تثبيت االأ�شعار ، اأو توزيع املنتفعني ، اأو اأ�شواق خدمة معينة ، اأو فر�ص اأي 

�شوابط اأو قيود اأخرى حتد من املناف�شة . 
خدمة  موفري  اأو  مرخ�سني  من  عليها  ح�سل  التي  املعلومات  ا�ستغالل  ج - 

اآخرين الأغرا�ص منافـية للمناف�شة . 
19-3 للهيئة وحدها ح�سم ما اإذا كان اأي عمل اأو امتناع عن عمل يعد مناق�سا لهذا 

ال�شرط ، واتخاذ االإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�شع . 
20 - متطلبات املحا�سبة : 

20-1 على املرخ�س له ، خالل )5( خم�سة اأ�سهر من نهاية كل �سنة مالية ، اأن ي�سلم 
بالبيانات  معززة   ، ال�سنة  تلك  نهاية  فـي  هي  كما   ، املدققة  ميزانيته  الهيئة 
اأن تكون م�سحوبة  ، ويتعني  النقدية  والتدفقات  والأ�سهم  بالعمليات  املتعلقة 
بتقرير من مدقق ح�شابات م�شتقل يبني اأن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل 
�سحيح املركز املايل للمرخ�س له فـي التواريخ املبينة فـيها ، واأن هذه البيانات 

قد اأعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها ، واملقبولة فـي ال�سلطنة . 
التاريــخ  من  اأ�سهــر  ثالثــة   )3( خالل  للهيئة  يقدم  باأن  لــه  املرخــ�س  يلتـــزم   2-20
بت�سجيل  ي�سمح  الذي  املحا�سبي  بالنظام  اقرتاحا  الرتخي�س  ل�سريان  الفعلي 
املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات  ال�ستثمارات 
بها ، واملقبولة فـي ال�سلطنة ، وعلى وجه اخل�سو�س اأن يكون هذا النظام قادرا 
الربط  اأ�شعار  و�شع  الكافـي حتى ميكن  بالتف�شيل  التكلفة  عنا�شر  بيان  على 
البيني بناء على ح�ساب التكلفة ، وللهيئة قبول النظام املقرتح اأو رف�سه خالل 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ت�سليمه لها . 
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ال�شرط  هذا  فـي  عليه  املن�شو�ص  املحا�شبي  النظام  رف�شها  حال  فـي  للهيئة   
اأ�سبح مطلوبا  النظام  لهذا  تعديال  اأن  الرتخي�س  ، خالل فرتة  ارتاأت  اإذا  اأو 
بدرجة معقولة ، اأن تاأمر املرخ�س له اأن يتبنى - خالل فرتة معقولة - نظاما 

حما�سبيا حمددا . 

اأخرى من  اأن يزودها مبعلومات حما�سبية  له  املرخ�س  اأن تطلب من  للهيئة   3-20
اأجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص ، وفر�شها ب�شكل فعال ، وعلى املرخ�ص 

له تزويد الهيئة بتلك املعلومات ، خلل مدة معقولة حتددها له . 

ال�شـــرط  فــــي  عليهـــا  املنــ�شو�ص  بااللتزامات  الوفاء  فـي  له  املرخ�ص  ف�شل  اإذا   4-20
فـي  ف�شل  له قد  املرخ�ص  الذي و�شعه  املحا�شبي  النظام  كــان  اإذا  اأو   ،  )2-20(
حتقيق اأهدافه املن�شو�ص عليها فـي هذا ال�شرط ، وراأت الهيئة اأنه من ال�شروري 
مراقبة التقيد باأحكام ال�شرط )18( ، فلها اأن تطلب من املرخ�س له اأن يوفر 
بع�س اخلدمات املرخ�سة من خالل ق�سم ، اأو اأق�سام منف�سلة ، اأو فرع ، اأو فروع 

منف�سلة ، اأو تابع ، اأو تابعني منف�سلني . 

21 - اللتزام بتوفـري املعلومـات : 

21-1 على املرخ�ص له اأن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها 
وفقا للطريقة التي حتددها ، واأن ي�شعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ، 
وللهيئـــة اأن تطلــــب هــــذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيـــات دوريـــــة واأي 

بيانات اأخرى . 

21-2 عند طلب اأي معلومات من املرخ�ص له ، تتاأكد الهيئة اأن هذا الطلب لن يفر�ص 
اإل   ، ، وتوفـريها للهيئة  املعلومات  عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�سول على 
اإذا ارتاأت الهيئة اأن مثل تلك املعلومات اأ�شا�شية لتمكينها من حتقيق اأهدافها 

ومبا�سرة اخت�سا�ساتها املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم الت�سالت . 

21-3 يتيــــــح املرخـــــ�ص لـــه للهيئـــــــة ، اأو من تفو�شهـــم حريــــة الو�شـــول فـــي اأي وقـــــت 
اإلى كل اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�شجلته ذات العلقة بتنفـيذ �شروط 

الرتخي�س . 
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22 - التغييـر فـي ملكية الأ�سهم : 
اأي  فـي ملكية  اأي تغيري  امل�سبقة عند  الهيئة  ب�أخذ موافقة  له  املرخ�ص  يلتزم   1-22
�سخ�ص لأ�سهم ال�سركة ب�أي طريق من طرق اكت�س�ب امللكية ، اإذا ك�ن هذا التغيري 
�سيجعل عدد الأ�سهم - التي ميلكه� ذلك ال�سخ�ص ب�لإ�س�فة اإلى الأ�سهم التي 
يعرف املرخ�ص له اأن ممثلني له يحملونه� - �سوف يتج�وز مب��سرة بعد التغيري 

اأي� من الن�سب الآتية : 
اأ - %5

ب - %10
ج - %20

هـ - %33.3
و - %50

ز - %66.6
22-2 يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنوي� خالل )30( ثالثني يوم� من كل �سنة من 
اأي �سركة  ب�أ�سم�ء ك�فة حملة الأ�سهم فـي  الت�ريخ الفعلي ل�سري�ن الرتخي�ص 
ذات عالقة ، وجمموع الأ�سهم التي ميلكه� كل منهم فـي ت�ريخ الإبالغ ، ويق�سد 
ب�ل�سركة ذات العالقة املرخ�ص له اأو اأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي ميلك اأكرث 

من )50%( خم�سني ب�مل�ئة من اأ�سهم املرخ�ص له . 
23- ر�سـوم الرتخي�ص : 

23-1 يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية : 
ر�سم اإ�سدار الرتخي�ص - لأول مرة - مبلغ� ، قدره )35000( خم�سة وثالثون  اأ - 

األف ري�ل عم�ين . 
مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ل تزيد على )1%( واحد ب�مل�ئة من اإجم�يل  ب - 
الإيرادات ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة الق�دمة ، ويدفع �سنوي� 
مقدم� فـي ميع�د ل يتج�وز اأول ين�ير من كل ع�م ، وفـي ح�لة الت�أخر عن 
مبقدار  ن�سبة  له  املرخ�ص  يتحمل  موعده  فـي  الر�سم  من  مبلغ  اأي  دفع 
الف�ئدة ال�سنوية على قرو�ص البنوك التج�رية التي يتم ن�سره� من وقت 

لآخر من قبل البنك املركزي العم�ين عن كل يوم ت�أخري . 
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24- حق متديد الكوابل وتركيب النظ�م املرخ�ص فـي املمتلك�ت الع�مة واخل��سة : 
املرور  حق  من�طق  فـي  املرخ�ص  النظ�م  وتركيب  الكوابل  متديد  حق  له  للمرخ�ص 
الالزمة  ال�سرورية  ب�لأعم�ل  يتعلق  فـيم�  اخل��سة  واملمتلك�ت  البن�ي�ت  وفـي   ، الع�م 
للخدم�ت املرخ�سة ، وذلك وفق� لأحك�م ق�نون تنظيم الت�س�لت ولئحته التنفـيذية 

والقوانني والقرارات املعمول به� فـي هذا ال�س�أن . 
25- حوالة الرتخي�ص وانتق�له : 

25-1 يحظر على املرخ�ص له حوالة اأي من اخلدم�ت املرخ�سة اإلى اأي �سخ�ص اآخر ، 
دون موافقة كت�بية م�سبقة من الهيئة . 

، �سواء ك�ن ذلك من  اأو معنوي يخلف املرخ�ص له ق�نون�  25-2 كل �سخ�ص طبيعي 
خالل التبعية ، اأو انتق�ل حقوق الإدارة ، اأو الندم�ج ، اأو الت�سفـية ، اأو اإع�دة 
التنظيــم ، اأو غيــر ذلك ، يتعني عليـــه - ك�ســرط الكت�ســاب احلقـوق التــي يرتبهــا 

هذا الرتخي�ص - اأن يقدم الوث�ئق التي تراه� الهيئة من��سبة . 
26 - النزاع�ت : 

للهيئة حــق النظر فـي النزاع�ت التي تن�س�أ بني املرخ�ص لـــه ، واملرخ�ســني ، اأو موفــري 
اخلدمـــــة الآخريـــــن ، اأو املنتفعـــــني ، والف�سل فـيهــــ� وفقــــــ� لق�نــون تنظيـــــم الت�ســــ�لت 
واللوائح ال�س�رية ، والقواعد التي ت�سدره� الهيئة فـي هذا ال�س�أن ، وتكون قراراته� 

ملزمة جلميع الأطراف ، وله� مبوافقة اأطراف النزاع اإح�لته اإلى هيئة حتكيم . 
27 - الغرامــ�ت : 

مع عدم االإخالل باأي جزاءات اأو غرامات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ، اأو اأي 
عقوب�ت من�سو�ص عليه� فـي ق�نون تنظيم الت�س�لت والقوانني الأخرى ، اأو اللوائح 

والقرارات ال�س�درة تنفـيذا له� ، يطبق الآتي : 
تخطـــر الهيئــة املرخـــ�ص لــــه كت�بة بجوانب الإخالل ب�أحك�م هذا الرتخي�ص ،   1-27
ويعطى مهلة معقولة تقدره� الهيئة مب� ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم� 
املدة  تت�سمن   ، الإخالل  هذا  عن  الن�جت  ال�سرر  لإ�سالح  عمل  خطة  ليقدم 

الالزمة لتنفـيذه� ، وللهيئة اإقرار اخلطة ، واإخط�ر املرخ�ص له لتنفـيذه� . 
اإذا لــم تقــر الهيئــة اخلطـــة ، اأو اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي تنفـيذه� خــالل املـــدة   2-27
املحددة ، تفر�ص عليه غرامة ال تتـجاوز �سعف التكاليف الالزمة الإ�سالح ال�سرر . 
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ثانيا : املالحــق 
امللحـــق )اأ(

التزامات تو�سعة ال�سبكة والتزامات اال�ستثمارات الراأ�س مالية

التزام�ت تو�سعة ال�سبكة : 

يلتــــزم املرخــــ�ص لـــه بتغطيـــة احلـــد الأدنــى الرتاكمي من عــــدد املب�نـــي )املنـــ�زل واملن�ســـ�آت( 
فـي منطقة الرتخي�ص خالل )4( ال�سنوات الأربع املو�سحة فـي اجلدول الآتي : 

2020م2019م2018م2017ماملحافظة

147383156733220653313563م�سقط

0942568259125�سم�ل الب�طنة 

5915068009000جنوب الب�طنة 

30290518103016م�سندم

15423992751211722الظ�هرة

332075201232017422الداخلية

1750249540004795�سم�ل ال�سرقية

0200034453000جنوب ال�سرقية

22543411982217الو�سطى

374075401274018560ظف�ر

1250300053509100الربميي

165427194044282653401520االإجمايل فـي كل �سنة

العري�ص  للنط�ق  العم�نية  وال�سركة   ، الت�س�لت  تنظيم  التن�سيق بني هيئة  يتم  اأن  على 
حول التزامـ�ت تو�سعة ال�سبكة بتغطية احلد الأدنى الرتاكمـــي ، وذلك فـي �ســوء اجلـــدوى 

وال�سرورة املتعلقة بذلك . 
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 التزام�ت ال�ستثم�رات الراأ�ص م�لية : 
حجم ال�ستثم�رات الراأ�ص م�لية خالل )3( ثالث �سنوات يكون ح�سب اجلدول الآتي : 

2019م2018م2017مال�سنة

امل�سروف�ت الراأ�ص م�لية 
)ري�ل عم�ين (

19.600.00027.400.00024.900.000

اإذا مل يحقـق املرخـ�ص لــه - فـي اأي �سنــة - اللتزام�ت امل�ستهدفة فـيم� يتعلــق ب�لتغطيــة 
لــه  املرخـ�ص  اإ�سالح من  للهيئة طلــب خطــة  فــ�إن   ، الراأ�ص م�ليـة  ال�ستثم�رية  وب�خلطة 

وتنفـيذه� فـي مدة زمنية حمددة . 
امللحــق ) ب (

التعميـــن
على املرخ�ص له اأن يتعهد بتحقيق اإجم�يل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كم� هو مو�سح 

 فـي اجلدول اأدن�ه :

امل�ستوى

12 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

24 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

36 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

48 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص

60 �سهرا 
من الت�ريخ 

الفعلي 
ل�سري�ن 

الرتخي�ص
موظف 
50%50%33%33%17%تنفيذي

50%50%50%37%13%مــديــــــــــــــر

70%70%70%60%40%رئيــ�ص دائرة

87%77%75%69%57%رئيــ�ص ق�سم

91%90%87%78%48%اخت�س��سي
موظف 
94%94%92%84%76%م�س�ندة

90%88%86%77%57%الإجمــــــــ�يل
فـي ح�لة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص 
املن�سو�ص  الإجراءات  مراع�ة  مع   )1-16( لل�سرط  وفقا  الهيئة  تقدرها  التي  الغرامة  له 

عليها فـي ال�سرط )27( من هذا الرتخي�ص . 
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/11

بتعيين �سفـير غير مقيم

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

المــادة الأولـــــى

يعني ال�سفـري عبد اهلل بن حممد بن �سليمان العامري �سفـرينا لدى جمهورية ال�سنغال ، 

�سفـريا لنا فوق العادة ، ومفو�سا غري مقيم لدى كل من : جمهورية غامبيا ، وجمهورية 

غينيا بي�ساو ، وجمهورية غينيا ، وجمهورية الكابوفـريدي )الراأ�س الأخ�سر( .

المــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 10 من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 17 من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قرار ديواين

 رقم 2019/1
بتحديد ر�سوم دخول املركبات اإلى موقع ح�سن �سلوت االأثري فـي والية بهالء

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

واإلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2018/12/19م ,  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

بهــــالء  االأثـــري فــي واليــــة  �سلـــــوت  اإلــــى موقــــع ح�ســن  املركبـــــات  حتـــــدد ر�ســـــوم دخـــــول 

علــى النحو االآتي :

1 - مركبات الدفع الرباعي وال�سالون : )2( رياالن عمانيان للمرة الواحدة .

2 - احلافالت ال�سغرية : )20( ع�سرون رياال عمانيا للمرة الواحدة .

3 - احلافالت املتو�سطة : )50( خم�سون رياال عمانيا للمرة الواحدة .

4 - احلافالت الكبرية : )100( مائة ريال عماين للمرة الواحدة .

املــادة الثانيــــة
يتم �سداد الر�سوم املن�سو�ص عليها فـي املادة االأولى من هذا القرار نقدا عند �سراء تذكرة 

الدخول .

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

�ســدر فـي : 10 من جمادى االأولى 1440هـ
املـوافـــــق : 17 من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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وزارة الداخليـــة
قــرار وزاري

رقــم 2019/5
بت�ضميـة رئيـ�س واأع�ضـاء اللجنـة العليـا

 النتخابــات اأع�ضــاء جملـ�س ال�ضـورى للفتـرة التا�ضعــة

ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58 ، 
واإلى التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

تكـون اللجنة العليـا النتخابات اأع�ســاء جملـ�س ال�سـورى للفتـرة التا�سعــة برئا�ســة ف�سيلـــة 
الدكتــــور خليفـــة بـــن حممـــد بــن عبد اللــه احل�سرمــــــي - نائــــب رئيـــ�س املحكمـــة العليــــا ، 

وع�سويــة كــل مــن :

- ف�سيلة حممد بن �سالـم بـــن حممـد االأخزمـي - قـــــــا�س فــــي املحكمـــــة العليــــــا رئيـــــ�س 
حمكمــة اال�ستئنــاف فـــي م�سقـــط .

- ف�سيلـــة بــــدر بن حم�ســـن بن حمــــد الرا�ســـــدي - قا�س فـي حمكمـــة ا�ستئنـــاف م�سقــط .

- ف�سيلــة نا�سـر بن حممــــد بن نا�سـر الرواحـي - امل�ست�سار فـي حمكمة الق�ساء االإداري .

- الدكتـور اأحمــد بن �سعيـــد بن اأحمــد ال�سكيلـــي - م�ساعـد املدعي العــام 

- الدكتور ال�سيخ �سهاب بن اأحمد بن علي اجلابري - م�ست�ســـار الوزيـــر لل�ســـوؤون القانونيــة 
فـي وزارة الداخلية .

- الفا�سل/ مال اللـه بن خمي�س بن خلفان الوهيبي - باحث قانوين اأول فـي وزارة الداخلية .

ويكــون الفا�ســل/ �سامي بن حم�سن بن �سعيد الدغي�سي - باحـث قانوين ثان فـي وزارة الداخليـــة 
مقـــررا للجنـــة .
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املــادة الثانيــــة

متار�س اللجنة االخت�سا�سات املن�سو�س عليها فـي قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالثـة

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

�ضـدر فـي : 2 مــن جمادى االأولى 1440هـ

املـوافــــق : 9 مـــن ينايــــــــــــــــــــر 2019م

حمود بن في�ضل البو�ضعيدي
                                                                                                  وزيــــــــر الداخليـــــــــــة
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وزارة املاليـــة
قــرار وزاري

رقــم 2019/4 
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

)امللحق رقم 1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل
ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،  

واإلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ور�سوم  )�سرائب   )105( رقم  الف�سل  من  خمتلفة(  )ر�سوم   )55( رقم  البند  اإلى  ي�ساف 
حملية( من الباب الأول )الإيرادات( من دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة امللحق رقم 
)1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�سار اإليها مادة جديدة برقم )09( بعنوان 

" ر�سوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية " ، وذلك على النحو الآتي :

رقــــم احل�صــــاب
دليـــــل احل�صـــــــابا�صـــم احل�صاب

بابف�صلبندمادة

09551051

ر�سـوم التغطيات 

الإذاعية 

والتلفزيونية

يدرج به الر�سم الذي يح�سل مقابل

 التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

املــادة الثانيــــة
 )101( رقــــم  الف�ســـل  مـــن  حكومية(  خدمـــات  )م�سروفـــات   )34( رقم  البند  اإلى  ي�ساف 
امليزانية  الثاين )امل�سروفات( من دليل ت�سنيف  الباب  )م�سروفات خدمية و�سلعية( من 
العامة للدولة امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�سار اإليها مادة 
 " الراديوية  والرتددات  ال�سناعية  الأقمار  خدمات  تكاليف   " بعنوان   )05( برقم  جديدة 

وذلك على النحو الآتي :
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رقــــم احل�صــــاب
دليـــــل احل�صـــــــابا�صـــم احل�صاب
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

…QGRh QGô``b
2018/205 º``bQ

á```eõ∏e á```«fÉªY á``«°SÉ«b á``Ø°UGƒe QÉ`ÑàYÉH

 , áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2017 /11 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEG GOÉæà°SG
 , »ª«¶æàdG É¡∏µ«g OÉªàYGh

 , áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J

≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
 ¢UÉ````°UôdG ø```e »```dÉÿG Ú```dhRÉ÷G - äÉ``ÑcôŸG Oƒ``bƒH á``°UÉÿG á```«°SÉ«≤dG á````Ø°UGƒŸG ô``Ñà©J

 . áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b áØ°UGƒe , á≤aôŸG

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
 ΩÉ```µMCG ∞````dÉîj ø````e π```c ≈```∏Y ÊÉªY ∫É``jQ ∞````dCG (1000) RhÉ```éàJ ’ á``jQGOEG á``eGôZ ¢Vô``ØJ

 . áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM »`a áeGô¨dG ∞YÉ°†Jh , QGô≤dG Gòg

á`ãdÉãdG IOÉ``ŸG
 . √ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S (6) ó©H ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj

`g1440 ô```````````Ø°U ø``e  9  : »`a Qó`°U
Ω2018 ô``````HƒàcCG ø```e 18 : ≥````aGƒ`ŸG

…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y . O
á`````````````````````YÉæ°üdGh IQÉ````````````````````éàdG ô```````````jRh
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á``«fÉª©dG á```«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒŸG

¢UÉ``°UôdG ø```e »``dÉÿG ÚdhRÉ``÷G - äÉ```ÑcôŸG Oƒ``bƒd

1 -  : ∫É````````éŸG
 ÚdhRÉ÷G  »`a  ÉgôaGƒJ  ÖLGƒdG  äÉÑ∏£àŸGh  ,  ¢üFÉ°üÿÉH  áØ°UGƒŸG  √òg  ¢üàîJ

 . OƒbƒdG Gòg πãÃ πª©∏d áªª°üŸG äÉcôëª∏d ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG
 ád’óc Ωóîà°ùJ  (m/m) , (V/V) RƒeôdG  / á```Ø°UGƒŸG  √òg ¢VGôZC’ :  á¶MÓe

 . ºé◊G áÑ°ùfh , á∏àµdG áÑ°ùf ≈∏Y
2 -  : á```«∏«ªµàdG ™`LGôŸG

 . Éjhój äÉæ«©dG òNCG - á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG : ISO 3170 - 1 - 2
 . Ö«HÉfC’G •ƒ£N øe É«µ«JÉeƒJhCG äÉæ«©dG òNCG - á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG : ISO 3171 - 2 - 2
 ¢üîj Éª`«`a äÉ```fÉ«ÑdG á```bO ≥«Ñ£Jh ó``jó– - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 4259 - 3 - 2

 . QÉÑàN’G ¥ôW
 äÉ`côëŸG Oƒ``````bƒd ¥ó````dG ¢ü`````FÉ°üN Ú```«©J - á``«dhÎÑdG äÉ```éàæŸG  : ISO 5164 - 4 - 2

 . åëÑdG á≤jô£H
 Oƒ````bƒd »```æ«àchC’G º```bôdG ø```Y å```ëÑ∏d á«°SÉ«≤dG QÉ`ÑàN’G á`≤jôW : ASTM D 2699 - 5 - 2

  . IQGô°ûdÉH ∫É©à°T’G ∑ôfi
 äGô`FÉ£dG Oƒ``bƒd §``ÑÿG ¢üFÉ°üN ô`jó≤J - á```«dhÎÑdG äÉéàæŸG  : ISO 5163 - 6 - 2

  . ∑ôëŸG á≤jôW - äÉcôëŸGh
  . IQGô°ûdÉH ¥GÎM’G äÉcôfi Oƒbƒd »æ«àchC’G ºbôdG : ASTM D 2700 - 7 - 2

 áaÉãµ∏d ÈàîŸG ójó– - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸGh §ØædG ΩÉN  : ISO 3675 - 8 - 2
  . »YƒædG πFÉ°ùdG π≤K ¢SÉ«≤e Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SÉH

 ΩGó`îà°SÉH á`````aÉãµdG ó`jó– - á````«dhÎÑdG äÉ````éàæŸGh §````ØædG ΩÉ````N  : ISO 12185 - 9 - 2
  . »HƒÑfC’G ÜòHòàdG Üƒ∏°SCG

 ¢UÉ°UôdG õ«côJ ójó– - ∫hÎÑdG - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG  : EN 237 - 10 - 2
  . …QòdG ¢UÉ°üàe’G ∞«W ≥jô£H ¢†ØîæŸG
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 - ÚdhRÉ÷G »`a ¢UÉ°UôdG iƒàfi ¢SÉ«b - á``«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG  : ISO 3830 - 11 - 2

 . Oƒ«dG ójQƒ∏c …OÉMCG á≤jôW
 ∞«W á≤jô£H ÚdhRÉ÷G »`a ¢UÉ°Uô∏d á«°SÉ«≤dG ¢üëØdG á≤jôW : ASTM D 3237 - 12 - 2

  . …QòdG ¢UÉ°üàe’G
 ∞`````«W á```£°SGƒH øjõæÑdG »`a ¢UÉ```°Uô∏d á```«°SÉ«≤dG QÉ```ÑàN’G ¥ô`W : ASTM D 5059 - 13 - 2

 . á«æ«°ùdG á©°TC’G
 Oƒbh »`a âjÈµ∏d ¢†ØîæŸG õ«cÎdG ôjó≤J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG :  ISO 13032 - 14 - 2
 ¢ùcEG á©°TC’ áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á≤jôW - äÉÑcôŸG

 . á«æ«°SQƒ∏ØdG
 - äÉÑcôŸG Oƒbh »`a âjÈµdG iƒàfi Ú«©J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 20846 - 15 - 2

   . á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á«æ«°SQƒ∏ØdG á©°TC’G á≤jôW
 - äGQÉ`«°ùdG Oƒ```bƒd âjÈµdG iƒàfi Ú«``©J - á```«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG : ISO 20847- 16 - 2
 . á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á≤jôW
 - äÉÑcôŸG Oƒbh »`a âjÈµdG iƒàfi Ú«©J - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 20884 - 17 - 2
  . á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ âà°ûŸG »LƒŸG ∫ƒ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dÉH
 Oƒbhh ÚdhRÉ÷G »`a âjÈµdG ¢üëØd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 7039 - 18 - 2
 ¿ƒ```∏dG …OÉMCG »`LƒŸG ∫ƒ``£∏d »```Ø«£dG ¢SÉ«≤dG á£°SGƒH ∫õjódG

   . á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TC’ âà°ûŸG
 á£°SGƒH á«dhÎÑdG äÉéàæŸG »`a âjÈµ∏d á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 4294  - 19 - 2

 . á«æ«°SQƒ∏ØdG ¢ùcEG á©°TCÉH áàà°ûŸG ábÉ£∏d »`Ø«£dG ¢SÉ«≤dG
 á````````«dhÎÑdG äÉ`````````éàæŸG »`a â`````jÈµdG áÑ°ùf ¢ü`````ëa á```````Ø°UGƒe : ASTM D 4045 - 20 - 2

 . á````LQó¡dG á```≤jô£H
 á≤jô£H á``«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG »`a â````jÈµ∏d »∏µdG iƒ```àëŸG ô`jó≤J : ASTM D 1266 - 21 - 2

 . ìÉÑ°üŸG
 âjÈµ∏d á∏«Ä°†dG äÉ«ªµdG ójóëàd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 3120 - 22 - 2
  . …hôµ«ŸG ó°ùcCÉàdG ¢SÉ«b á≤jô£H áØ«`ØÿG á«dhÎÑdG πFGƒ°ùdG »`a
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉ``````fƒHôchQó«¡dG »````a »``````∏µdG â````jÈµdG ô`````jó≤J QÉ````ÑàNG á`````≤jôW : ASTM D 5453  - 23 - 2
 Oƒbh äÉcôfih ∫É©à°T’G IQGô°ûH Oƒ````bƒdG äÉ```côfih , á``Ø«`ØÿG
  . á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¢†«eh á£°SGƒH âjõdG äÉcôfih ∫õjódG
 øe ‹ÉÿG ∫hÎÑdG »`a õ«æ¨æŸG iƒàfi ójó– - äÉ``ÑcôŸG Oƒ```bh : EN 16135 - 24 - 2

 . (FAAS) …QòdG ¢UÉ°üàe’G ∞«W Ö¡d - ¢UÉ°UôdG
 øe ‹ÉÿG ∫hÎÑdG »`a õ«æ¨æŸG iƒàfi ójó– - äÉÑcôŸG Oƒbh : EN 16136 - 25 - 2
 . (ICP - AES) »`eRÓÑdG çÉ©Ñf’ÉH …QòdG ∞«£dG á≤jôW - ¢UÉ°UôdG
 , Ú```°ShÒµdGh Ú````dhRÉ÷G »`a ¿É````àÑcôŸG â````jÈc iƒ```àfi Ú«©J : GSO 1170 - 26 - 2
 ¥ô```a á``````≤jô£H OƒbƒdG äGô`£≤eh , á«æ«HQƒàdG äGô```FÉ£dG Oƒbhh

 . ó¡÷G
 è``dÉ©ŸG Oƒ``bƒdG »`a ôØ∏°S ∫ƒ```«ãdG ó``jó– - á```«dhÎÑdG äÉ```éàæŸG : ISO 3012 - 27 - 2

 . ∑Îeƒ«àæ«JƒH á≤jôW - §°SƒàŸGh ∞«`ØÿG
 Ò£≤àdG œGƒf Oƒ``bƒd »```¨ª°üdG iƒ```àëŸG - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG  : ISO 6246 - 28 - 2

  . åØædÉH ÒîÑàdG á≤jôW - áØ«`ØÿGh á£°SƒàŸG
 ô``«îÑàdG á``£°SGƒH Oƒ```bƒdG »`a ≠ª°üdG iƒàëŸ ¢ü````ëØdG á```Ø°UGƒe : ASTM D 381 - 29 - 2

  . åØædÉH
 . åØædÉH ÒîÑàdG á£°SGƒH OƒbƒdG »`a ≠ª°üdG iƒàfi Ú«©J : GSO 1080 - 30 - 2

 äÉÑcôŸGh äÉfƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG ôjó≤J - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 22854 - 31 - 2
 á≤jôW - ∫ƒfÉãj’G Oƒbhh äÉcôëŸG ÚdhRÉ``L »```a  á``«æ«é°ùcC’G

 . OÉ©HC’G IOó©àe RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc
 äÉ```ÑcôŸGh äÉ````fƒHôchQó«¡dG ´GƒfC’ á`````«°SÉ«≤dG QÉ````ÑàN’G á````≤jôW : ASTM D 6839 - 32 - 2
 …Qô°ûdG ∫É©à°T’G äGP ∑ôëŸG Oƒ`bh »```a ø``jõæÑdGh á«```æ«é°ùchC’G

  . RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH
 - ¢UÉ```°UôdG øe »```dÉÿG ø```jõæÑdG - á````∏FÉ°ùdG á````«dhÎÑdG äÉ``éàæŸG : EN 13132 - 33 - 2
 »∏µdG Úé°ùchC’G iƒàfih ájƒ°†©dG Úé°ùchC’G äÉÑcôe ôjó≤J
 . Oƒª©dG πjóÑJ ΩGóîà°SÉH RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH …ƒ°†©dG
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á≤jôW - Ú`dhRÉé∏d Ió°ùcC’G äÉÑ``K ô```jó≤J - á```«dhÎÑdG äÉéàæŸG  : ISO 7536 - 34 - 2

   . å◊G IÎa
 á≤jôW - ø`````jõæÑdG QGô````≤à°SG Ió``°ùcC’ á```«°SÉ«≤dG QÉÑ```àN’G á```≤jôW : ASTM D 525 - 35 - 2

 . å◊G IÎa
 . ¢SÉëædG ádGREG QÉÑàNG - ¢SÉëædG πcBÉJ - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG :  ISO 2160 - 36 - 2

 á«dhÎÑdG äÉéàæŸG øe ¢SÉëædG π``cBÉàd á«°SÉ«≤dG QÉ```ÑàN’G á≤jôW : ASTM D 130 - 37 - 2
 . ¢SÉëædG ádGREG QÉÑàNÉH

 QÉÑàNG ΩGóîà°SÉH á``«dhÎÑdG äÉéàæŸÉH ¢SÉëædG πcBÉ``J á``ÑJQ ô```jó≤J : GSO 1081 - 38 - 2
  . ¢SÉëædG §jô°T

  . ójQ á≤jô£H á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d QÉîÑdG §¨°V Ú``«©J : GSO 1082 - 39 - 2
 - á«£ØædG äÉéàæŸG »`a QÉîÑdG §¨°†d á«°SÉ«≤dG QÉ````ÑàN’G á```≤jôW : ASTM D 5191 - 40 - 2

 . »æ«e á≤jôW
  . ójQ á≤jô£H á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d QÉîÑdG §¨°V Ú«©J : ASTM D 323 - 41 - 2

 ó``jó– : 1 Aõ÷G - ôîÑàdG §¨°V - á∏FÉ°ùdG á````«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 13016-1 - 42 - 2
 QÉîÑdG  §¨°V ÅaÉµeh  ,  (ASVP) AGƒ¡dÉH  ™Ñ°ûŸG  QÉîÑdG  §¨°V

   . (DVPE) ÅaÉµŸG ±É÷G
 äÉ`côfi »`a ájOôØdG äÉfƒµŸG ó`jóëàd á```«°SÉ«≤dG ¢üëØdG á``≤jôW : ASTM D 6730 - 43 - 2
 RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc - …ô©°T Îe - 100 ``H IQGô°ûdG äGP OƒbƒdG

 . ábódG ‹ÉY
 Oƒbh »`a ø``jƒdƒàdGh øjõæÑdG ójóëàd á```«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á```≤jôW : ASTM D 3606 - 44 - 2

  . RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH »¡àæŸG äÉÑcôŸGh äGôFÉ£dG
 , »∏«ãjE’G ø```jõæÑdGh , ø``jƒdƒàdGh ø```jõæÑdG ô``jó≤J QÉ```ÑàNG á≤`jôW : ASTM D 5580 - 45 - 2
 , π≤KCG á```jô£Y äÉ``````Ñcôeh , 9 ¿ƒ``````Hôch , Ú`````∏jGõdG - h , Ú```∏jGõdGh
 É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH »¡àæŸG ÚdhRÉ÷G »`a äÉjô£©dG ´ƒª›h

  . RÉ¨dG
 - ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG ÚdhRÉ÷G - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉ```éàæŸG : EN 12177 - 46 - 2

 . RÉ¨dG É«`aGôŒƒehôc á£°SGƒH øjõæÑdG iƒàfi ójó–
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 øjõæÑdG iƒàfi ójó– - ∫hÎÑdG - á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG :  EN 238 - 47 - 2

  .AGôª◊G â– á©°TC’G ∞«£H
 , TAME h DIPE  h ETBE h MTBE ó```jóëàd á«°SÉ«≤dG á≤jô£dG : ASTM D 4815 - 48 - 2
 »`a C4 ≈dEG C1 øe ä’ƒëµdG ∂dòch , »∏«eC’G ∫ƒëµdG »KÓKh

  . øjõæÑdG
 - ¿ƒ``HôchQó«¡dG á«Yƒf ójó– - á````∏FÉ°ùdG á`````«dhÎÑdG äÉ`````éàæŸG : ISO 3837 - 49 - 2

 . âæ°SQƒ∏ØdG ô°TDƒe RGõàeG á≤jôW
 á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG »`a á«fƒHôchQó«¡dG OGƒŸG ´ƒf ójó– : ASTM D 1319 - 50 - 2

  . …QGô◊G RGõàe’G ô°TDƒe ΩGóîà°SÉH
 - ¿ƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG ôjó≤J - á∏°üdG äGP OGƒŸGh á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : EN 15553 - 51 - 2

 . âæ°SQƒ∏ØdG ô°TDƒe RGõàeG á≤jôW
   . …ƒ÷G §¨°†dG â– Ò£≤àdG ¢üFÉ°üN ÜÉ°ùM - á«dhÎÑdG äÉéàæŸG : ISO 3405 - 52 - 2
 OƒbƒdGh , á«dhÎÑdG äÉéàæŸG Ò£≤àd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 86 - 53 - 2

  . …ƒ÷G §¨°†dG óæY πFÉ°ùdG
 , á∏FÉ°ùdG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG , ¬JÉéàæeh ∫hÎÑ∏d ¢üëØdG á≤jôW  : EN 1601 - 54 - 2
 á``«æ«é°ùchC’G äÉÑcôŸG ójó– , ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG ÚdhRÉ÷G
 É«`aGôŒƒehôc á≤jô£H á«∏µdG ájƒ°†©dG Úé°ùchC’G §HGhQh , ájƒ°†©dG

  . (O - FID) RÉ¨dG
 ¿Rƒ`dGh , á``«YƒædG á``aÉãµdGh , á``aÉãµdG QÉ```ÑàN’ á«°SÉ«≤dG á````≤jô£dG : ASTM D 4052 - 55 - 2
 RÉ¡```éH (API) »```µjôeC’G ∫hô```àÑdG ó``¡©e Ö°ùM πFGƒ°ù∏d »YƒædG

   . »ªbôdG áaÉãµdG ¢SÉ«b
 . äÉéàæŸGh , ΩÉÿG OGƒŸG : 1 Aõ÷G äÉë∏£°üe - á«dhÎÑdG áYÉæ°üdG : ISO 1998-1 - 56 - 2

 §°Sƒàe OƒbƒdG »`a ô°UÉæ©dG QÉKBG ójóëàd á«°SÉ«≤dG QÉÑàN’G á≤jôW : ASTM D 7111 - 57 - 2
 . (ICP - AES)»eRÓÑdG çÉ©Ñf’ÉH …QòdG ∞«£dG á≤jô£H Ò£≤àdG
 äÉ`«≤Ñàe »`a Ö°SGhôdG ´ƒª› ó```jóëàd á```«°SÉ«≤dG QÉ```ÑàN’G á```≤jôW : ASTM D 4870 - 58 - 2

 . OƒbƒdG
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التعاريـــف :  - 3
ت�سفـية  تنتج عن طريق  �سائلة  : خليط من مركبات هيدروكربونية  الوقـــود   -  1  -  3
التي  الداخلي  االحرتاق  ملحركات  كوقود  لال�ستخدام  ، مالئمة  اخلام  النفط 

تعمل بال�سرارة ، من املمكن اأن حتتوي على اإ�سافات لتح�سني جودة الوقود . 
3 - 2 - اجلازوليــن : مع/ اأو بدون اإ�سافات ، ال�سيما عوامل مقاومة القرقعة ، واملثبطات 
 ، املتحركــة  ، واملحركـــات  بال�ســـرارة  لال�ستخدام كوقود فـي حمركات االحرتاق 

والثابتة ما عدا حمركات الطريان . 
3 - 3 - اأك�سجينــــات الوقــــود : جمموعـــة مــن املـــواد الكيميائية ال تتواجــد فـــي الطبيعــة 

فـي اجلازولني ، بينما ت�ساف له لرفع الرقم االأوكتيني . 
3 - 4 - موؤ�سر قفل البخار )VLI( : ي�ستخدم للتحكم فـي قفل البخـــار ، وغيـــرها من م�ساكل 
التعامل مع الوقــود احلــار . ويح�ســـب با�ستخـــدام �سغــط البخــار بالكيلوبا�سكـــل 
)KPa( ون�سبة التقطري املئوية املتبخرة على درجة )70( درجة �سيليزية كاالآتي : 

موؤ�سر قفل البخار = 10)�سغط البخار( + 7)اأي 70( . 
3 - 5 - رقــم االأوكتان البحثي )RON( : هو الت�سنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود 
املرجعي  االأ�سا�سي  الوقود  مع  الطرق  �سدة  مبقارنة  عليه  احل�سول  يتم  الذي 
لرقم االأوكتان البحثــــي عند اختباره فـي حمرك قيا�سي ح�سب بحوث الوقود 

التعاوين )CFR( يعمل حتت ظروف حمددة فـيه . 
3 - 6 - رقم االأوكتان احلركي )RON( : هو الت�سنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود 
املرجعي  االأ�سا�سي  الوقود  مع  الطرق  �سدة  مبقارنة  عليه  احل�سول  يتم  الذي 
الوقود  قيا�سي ح�سب بحوث  فـي حمرك  اختباره  االأوكتان احلركي عند  لرقم 

التعاوين )CFR( يعمل حتت ظروف حمددة فـيه . 
3 - 7 - امل�سافات : مواد كيميائية م�سممــة خللطهـــا مـــع الوقـــود ، عادة بكميات قليلة ، 
بهدف رفع كفاءة اخل�سائ�ص املرغوب بها ، اأو ملنع اخل�سائ�ص غري املرغوب بها . 

 املتطلبـــات :  - 4
4 - 1 - متطلبات االأداء : 

4 - 1 - 1 - يجب اأن يكون اجلازولني خاليا من اأي روائح اأو �سوائب جتعل الوقود 
غري �سالح لال�ستخدام فـي حمركات املركبات امل�سممة للعمل به . 

4 - 1 - 2 - يجب اأن يكون الوقود خاليا من املاء ، والروا�سب . 
 4 - 1- 3 - يجــــب اأن يتوافـــق مـــع املتطلبــــات املذكـــــورة فـــي جــــدول)1( للجازولـــني 

ب)رون95( ، واجلازولني )رون91( . 
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 : äÉaÉ°†ŸG - 2 - 4

 äÉaÉ°†e ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y , äÉaÉ°†ŸG ΩGóîà°SG øµÁ , AGOC’G IOƒL Ú°ù– πLCG øe
 áªFÓe äÉ«ªµH Ωóîà°ùJ ¿CG ≈∏Y , á«ÑfÉL QGô°VC’ áÑÑ°ùe ÒZ , Oƒbƒ∏d áªFÓe
 Éªc . äÉKÉ©Ñf’G »`a ºµëàdG ≈∏Y óYÉ°ùJh , IOÉ«≤dG áaO QƒgóJ ™æe ≈∏Y óYÉ°ùJ

 . áÄaÉµe äGÒKCÉJ äGP iôNCG á«æ≤J πFÉ°Sh ΩGóîà°SG øµÁ
 Öéj äÉaÉ°†ŸG √òg áÑ°ùf ( á«fó©e ÒZ hCG á«fó©e) äÉaÉ°†e …CG ΩGóîà°SG óæY

 . (1)∫hóL »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ohó◊G ™e ¢VQÉ©àJ ’CG
 : ÆÉÑ°UC’Gh äÉ```eÓ©dG - 3 - 4

 , äÉÑcôª∏d GQGô``°VCG ÖÑ°ùj ’CG •ô```°ûH ìƒ`````ª°ùe äÉ````eÓ©dGh ÆÉÑ°UC’G ΩGó````îà°SG
 . OƒbƒdG ™jRƒJ ΩÉ¶æd hCG

 : QƒØ°SƒØdG - 4- 4
 ájƒàëŸG äÉÑcôŸG áaÉ°VEG  ΩóY Öéj , äGQÉ«°ùdG õØfi áª¶fCG  ájÉªM πLCG øe

 . ¢UÉ°UôdG øe ‹ÉÿG øjõæÑdG ≈dEG QƒØ°SƒØdG ≈∏Y
5 -  : äÉ````æ«©dG ò`NCG 

 ócCÉàdGh , ¢üëØ∏d øjõîàdG èjQÉ¡°U hCG , ÚdhRÉ÷G äÉî°†e øe äÉæ«©dG òNDƒJ - 1 - 5
 . (2 - 2 , 1 - 2) óæÑdG »`a IQƒcòŸG äÉØ°UGƒª∏d É≤ÑW

 √ÉÑàf’G Öéj , áØ°UGƒŸG √òg »`a É¡«dEG QÉ°ûŸG äGQÉÑàN’G ¢†©H á«°SÉ°ù◊ Gô¶f - 2 - 5
 . ¢üëØdG äÉØ°UGƒe »`a IQƒcòŸG äÉæ«©dG äÉjhÉM ≈∏Y äÉ¡«ÑæJ …C’

 ¿ƒ``µJ ¿CG ¢UÉ`°UôdG øe »```dÉÿG Ú``dhRÉ÷G äÉ```æ«Y ò``NCG ó``æY …Qhô```°†dG ø``e - 3 - 5
 . âjÈµdGh , ¢UÉ°UôdÉH á°UÉN É¡eGóîà°SG πÑb áKƒ∏e ÒZ äÉjhÉ◊G

 ºZôdG ≈∏Y , ¢ùª°ûdG á©°TCG πãe , IQGô◊G øY Gó«©H äÉæ«©dG ßØ```– ¿CG Ö```éj - 4 - 5
 áæ«©dG ±ô©J ¿CG Öéj áæ«©dG . OÈe »`a É¡H ®ÉØàM’G …Qhô°†dG øe ¢ù«d ¬fCG
 ºàj  å«ëH  ájÉØµdG  ¬«```a  ÉÃ …ƒ``b  §``°Sh  ≈```∏Y á```ªFÓeh ,  áÑ°SÉæe  π«°UÉØàH

 . É¡©e πeÉ©àdGh , π≤ædG AÉæKCG »`a ¬àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G
6 -  : ¢ü```ëØdG

 á```ë°VƒŸG  ¢üëØdG  ¥ôW áªFÉ≤d  É``≤ÑW ¢ü`FÉ°üÿG ó``jóëàd  äÉ```æ«©dG  ¢ü```ëa º````àj
 . (1) ∫hó÷Gh , (2) óæÑdG »`a
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
7 -  : π``°üØdGh á`bódG

 : äÉYRÉæŸG ájƒ°ùJ - 1 - 7
 .  á````bódG  ¿É``«H  áæª°†àe  áØ°UGƒŸG  √òg  »`a  É¡«dEG  QÉ°ûŸG  QÉÑàN’G  ¥ôW  ™«ªL
 QÉÑàN’G á≤jô£d É≤ÑW ´GõædG πM äGAGôLEG ΩGóîà°SG Öéj , ´GõædG ä’ÉM »`a

 . (2 - 3) óæÑdÉH á°UÉÿG ≥FÉKƒdG »`a IQƒcòŸG , á≤«bódG
 : (º«µëàdG) á∏°UÉØdG ¢üëØdG á≤jôW - 2 - 7

 ΩGóîà°SG Öéj , (RON)»ãëÑdG ÚàchC’G ºbQ ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 1 - 2 - 7
 . ISO 5164 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG

 ΩGóîà°SG Öéj , (MON)»cô◊G ÚàchC’G ºbQ ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 2 - 2- 7
.  ISO 5163 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG

 . ISO 12185 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , áaÉãµdG ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 3 - 2 - 7
 á```Ø°UGƒŸG ΩGóî```à°SG Ö```éj , ¢UÉ``°UôdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 4 - 2 - 7

 . ISO 3830 á«°SÉ«≤dG
 á```Ø°UGƒŸG ΩGó```îà°SG Ö```éj , â````jÈµdG iƒ``àfi ≈```∏Y ´Gõ`ædG ádÉM »`a - 5 - 2 - 7

. ISO 20846 á«°SÉ«≤dG
 áØ``°UGƒŸG ΩGó``îà°SG Öéj , ¿É````àÑcôŸG iƒ``àfi ≈```∏Y ´Gõ``ædG á``dÉM »`a - 6 - 2 - 7

. ISO 3012 á«°SÉ«≤dG
 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , ≠ª°üdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 7 - 2 - 7

. ISO 6246
 á```Ø°UGƒŸG ΩGó```îà°SG Öéj , Ú```é°ùchC’G iƒ``àfi ≈``∏Y ´Gõ``ædG á``dÉM »`a - 8 -2 - 7

. EN 13132 á«°SÉ«≤dG
 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , Ió°ùcC’G äÉÑK ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 9 - 2 - 7

 . ISO 7536
 ΩGó```îà°SG Ö```éj , ¿ƒ``HôchQó«¡dG ´ƒ```f iƒ```àfi ≈``∏Y ´Gõ``ædG á```dÉM »````a - 10 - 2 - 7

. ISO 3837 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG
 á``Ø°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , äÉ```æ«é°ùchC’G iƒ``àfi ≈`∏Y ´Gõ``ædG á```dÉM »`a - 11 - 2 - 7

 . ISO 22854 á«°SÉ«≤dG
 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ΩGóîà°SG Öéj , øjõæÑdG iƒàfi ≈∏Y ´GõædG ádÉM »`a - 12 - 2 - 7    

. EN 238
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ( 1 ) ∫hó``L

RÉàªŸG ÚdhRÉ÷Gh …OÉ©dG ÚdhRÉ÷ÉH á°UÉÿG äÉÑ∏£àŸG
(RON 91, RON 95) 

¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG  ó◊G
≈fOC’G ≈∏YC’G ó◊G  ¢üFÉ°üÿG Ω

ISO 5164
 ASTM D 2699  -  (95)

(91)   -
 ¿ÉàchC’G ºbQ

(95) ¿hQ »ãëÑdG
(91) ¿hQ

1

ISO 5163
 ASTM D 2700  -  (85)

(82)   -
 ¿ÉàchC’G ºbQ

(95) ¿ h Ω »cô◊G
(91) ¿ h Ω

2

ISO 3675
ISO 12185

ASTM D 4052
 Îe/èc

Ö©µe  720  770  15 óæY áaÉãµdG
 ájõ«∏«°S áLQO 3

 (14 , 2) óæÑdG
(23 , 2) óæÑdG ≈àM

 /ΩGôé∏e
ΩGôéc   -

 31 ≈àM) 50
(2019 Èª°ùjO

10
âjÈµdG iƒàfi 4

ISO 22854
 ASTM D 6839

EN 13132
% á∏àµdG   - 2.7 Úé°ùcC’G iƒàfi 5

ASTM D 6730
 ASTM D 3606
 ASTM D 5580

EN 238
% ºé◊G   - 1 øjõæÑdG iƒàfi 6

EN 237
 ISO 3830

 ASTM D 3237
ASTM D 5059

Îd/ΩGôé∏e   - 5 ¢UÉ°UôdG iƒàfi 7

EN 16135
EN 16136 Îd/ΩGôé∏e   - 2 õ«æ¨æŸG iƒàfi 8

 GSO 1170 Îd/ΩGôé∏e   - ∞°ûc óLƒj ’ ¿ÉàÑcôŸG iƒàfi 9
ASTM D 7111 Îd/ΩGôé∏e - ∞°ûc óLƒj ’ ójó◊G iƒàfi 10
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG  ó◊G
≈fOC’G ≈∏YC’G ó◊G  ¢üFÉ°üÿG Ω

ISO 7536
ASTM D 525 á≤«bO 360    - Ió°ùcC’G äÉÑK 11

ISO 6246
ASTM D 381

GSO 1080
 / ΩGôé∏e
πe 100   - 5

 ≠ª°üdG iƒàfi
 ÖjòŸG ´ƒf) ™bƒàŸG

(∫ƒ°ù¨ŸG
12

 -  ™°UÉf , í°VGh …ôgÉ¶dG ∞°ûµdG 13
ISO 2160

ASTM D 130
GSO 1081

IQhO 1áÄa
 ¢SÉëf §jô°T πcBÉJ

 , ájƒÄe áLQO 91 óæY
äÉYÉ°S 3

14

ASTM D 323
ASTM D 5191

GSO 1082
EN 13016 - 1

(∫Éµ°SÉHƒ∏«c)   - -  (60) ∞«°üdG
(70) AÉà°ûdG

1ôîÑàdG §¨°V 15

- ô°TDƒe (¢U) 800
(¢T) 900 1250  ΩÉª°üfG ô°TDƒe

OƒbƒdG 16

äÉfƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG iƒàfi 17
ISO 3837

 ASTM D 1319
EN 15553

% ºé◊G   - -  18 äÉæ«`ØdhC’G

% ºé◊G   - -
 31≈àM) 38
(2019Èª°ùjO

35
äÉjô£©dG

äÉæ«é°ùchC’G iƒàfi 18
ISO 22854

ASTM D 6839
EN 13132
EN 1601

% ºé◊G -  1^0
5^0

∫ƒfÉã«e
∫ƒfÉãjEG 

% ºé◊G -
 Úé°ùchC’G iƒàfi
 §``«∏ÿG º``éM »`a

 (%2.7) ≈∏Y ójõj ’
 (á∏àc/á∏àc)

iôNCG äÉæ«é°ùchCG
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG  ó◊G
≈fOC’G ≈∏YC’G ó◊G  ¢üFÉ°üÿG Ω

ôjÉ£àdG 19

ISO 3405 /ºéM)
% (ºéM 20 48

 70óæY ôîÑàdG áÑ°ùf
 ájõ«∏«°S áLQO

(70…CG)

/ºéM)
% (ºéM 46 71

 ôîÑàdG áÑ°ùf
 áLQO 100óæY

(100 …CG ) ájõ«∏«°S

/ºéM)
% (ºéM 75    - -

 ôîÑàdG áÑ°ùf
 áLQO 150óæY

(150 …CG) ájõ«∏«°S

°C    - 210  ¿É«∏¨dG á£≤f
IÒNC’G

/ºéM)
% (ºéM    - 2 Ö°SGhôdG

hCG
ASTM D 86 °C    - 65 ∫ó©e ºéM (% 10)

°C    -  115 ∫ó©e ºéM (%  50)
°C    -  189 ∫ó©e ºéM (%  90 )

°C   -  210  ¿É«∏¨dG á£≤f
IÒNC’G

/ºéM)
%(ºéM   -  2.0 Ö°SGhôdG

   : á¶MÓe
 . áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN (AÉà°ûdG π°üa) πbCG ∫ó©e ≈dEG ™LGôj ±ƒ°S ôîÑàdG §¨°V - 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

قــرار وزاري

رقم 2019/7

بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 2018/107 

باعتبار موا�سفة قيا�سية خليجية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 11/ 2017 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة , 

واعتماد هيكلها التنظيمي , 

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/107 باعتبار موا�سفة قيا�سية خليجية موا�سفة قيا�سية 

عمانية ملزمة , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة , 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 2018/107 امل�سار اإليه حتى 25 من يوليو 2019م .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 30 من ربيــع الثانـــي 1440هـ

املـوافــــق :   7  من ينايــــــــــــــــــر 2019م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــم 2019/35

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام  الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اإقامـة الأجانـب

ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــــي رقـــم 95/16  

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب ال�سادرة بالقـــرار رقــــم 96/63  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

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

 املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :  8  من جمـادى الأولى 1440هـ

املوافـــــق : 15 من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م

الفريــق / ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�سريقـــي

                                                                                        املفتــــ�ض العــام لل�سرطــــة واجلمــارك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اإقامـة الأجانـب

املــادة ) 1 (
ي�ستبدل بن�ض البند )10( من املـادة )10( من الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب 

امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

10 - تاأ�سيــرة اللتحــاق : 

ال�سلطنة والإقامة  ال�سلطة املخت�سة لالأجنبي الذي يرغب فـي دخول  متنحها 

فيها ، وي�شرتط دخول حاملها خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها ، ويتم 

منح هذه التاأ�سرية على النحو الآتي :

اأ - لــزوج الأجنبــي العامــل فـي  ال�سلطنــة ولأولده الذيــن مل تتجاوز اأعمارهم 

)21( اإحدى وع�سرين �سنة بناء على طلب كفيل حملي وحتت م�سوؤوليته .

وحتــت  طلبــه  علــى  بنــاء  ولأولده  ال�سلطنــة  فـــي  امل�ستثمــر  الأجنبــي  لــزوج   - ب 

م�سوؤوليتــه .

ج - لزوجـــة العمانـــي الأجنبيــة بنــاء علــى طلبــه ، وب�سهــادة �ســادرة مــن اجلهــة 

املخت�ســة تثبــت هــذا الــزواج .

املــادة ) 2 (
ي�ستبدل بنــ�ض البنــد )3( مــن املــادة )19(من الالئحــة التنفيذيــة لقانون اإقامة الأجانب 

امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

اإقامة التحاق : متنح على النحو الآتي :  - 3

اأ - لزوج الأجنبي واأولده الذين مل تتجاوز اأعمارهم )21( اإحدى وع�سرين �سنـة ، 

يتجـــاوزون  الذيــن  لأولئـــك  بالن�سبـــة  التقديـــر  املخت�ســة  لل�سلطــة  ويعــود 

هــذا ال�ســن .

 ب - لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأولده .

ج - لزوجة العماين الأجنبية لاللتحاق بالزوج .

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

املــادة ) 3 (
ي�ستبـدل بنــ�ص الفقــرة الأخيــرة من املــادة )26( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اإقامــة 

الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي :

" وفـــي جميــع الأحــوال تنتهي اإقامة اأي من الأولد ببلوغه �سن )21( احلادية والع�سرين ،

كما تنتهي اإقامة اأي من اإخوة الأجنبي ببلوغه �سن )18( الثامنة ع�سرة  ، ما مل مينح اأي 

من ه�ؤالء �إقامة خا�سة به ، وللمدير �لعام �لتجاوز عن �سرط �ل�سن لظروف �إن�سانية 

يقدرها .

�لتحاق  و�إقامة   ، �لتحاق مب�ستثمر  �إقامة  �ل�سن �حلا�سل�ن على  �سرط  وي�ستثنى من 

مبالك ، وتنتهي �إقامة �الأجنبي  �لذي ميلك وحدة عقارية فـي �ملجمع �ل�سياحي �ملتكامل 

بت�سرفه فـي تلك �ل�حدة باأي من �لت�سرفات �لقان�نية �لناقلة للملكية ، وتنتهي تبعا 

لذلك �إقامة زوجته و�أوالده و�أفر�د �أ�سرته �ملر�فقني له " .
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 
قــرار 

 رقــم 2019/1
بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال

ا�ستنادا اإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطــانـي رقـم 98/80 ،
واإلى الالئحة التنفيذيـــة لقانــــون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ،

واإلى موافقـة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ت�ساف مادة جديدة برقم )332( اإلى الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليها ، 
يكون ن�سها الآتي : 

 " يقوم الرئي�س التنفيـذي فــي حالــة تخلــف اجلهــات املن�ســو�س عليهــا فـــي املـــادة )331( 
من هذه الالئحة عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة للهيئة وفق املواعيد الزمنية املحددة ، 
كل  امل�ستحق عن  الر�سم  باملائة من مقدار  ع�سرة   )%10( بواقع  اإدارية  بفر�س غرامة 
�سهر تاأخري ، حت�سب من ال�سهر التايل ل�ستحقاق الر�سم ، وبحد اأق�سى )6( �ستة اأ�سهر . 
    وفـي حــال عــدم اللتــزام ب�ســداد الر�ســم امل�ستحــق ، والغرامة الإدارية خالل املدة امل�سار 
اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، يتم اإيقاف جميع اخلدمات املقدمة من الهيئة لتلك اجلهات ، 
وذلــك بعـــد توجيــه اإنـــذار بوجـــوب الأداء خـــالل مــدة اأق�ساهــا )14( اأربعــة ع�ســر يومــا 

من تاريخ الإنذار .
   وفـــي جميــع الأحــوال ، ل يجــوز رفــع الإيقـاف اإل بعد �سداد كافة الر�سوم ، وغرامات 

التاأخري ، ول يرتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الهيئة " .
املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الثالـثــــة 

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

�ســدر فـي  :  3  من جمادى الأولى 1440هـ
املـوافـــــق  : 10 من ينايــــــــــــــــــــر 2019م

يحيــى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابري
 رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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وزارة ال�شــوؤون القانونيــة

املديرية العامة للجريدة الر�شمية

ا�شتــــــدراك

تنوه املديرية الع�مة للجريدة الر�سمية اإلى وقوع خط�أ م�دي فـي القرار رقم 2019/2 ب�س�أن 

حظر تداول املالب�س الع�سكرية اأو ال�سبيهة به� وملحق�ته� ، املن�سور فـي اجلريدة الر�سمية 

العدد )1276( ال�س�در بت�ريخ 6 من جم�دى الأولى 1440هـ ، املوافق 13من ين�ير 2019م ، 

وذلك على النحو الآتي :

د.�شعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي

رئي�س الهيئة الع�مة حلم�ية امل�ستهلك

وال�شحيــــح هـــــو : 

د.�شعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الع�مة حلم�ية امل�ستهلك

لـــذا لـــزم التنويـــه .

مديـر عــام اجلريـدة الر�شميـــة

-173-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG  á«µ∏ŸG  IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hód  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  (ΩÉ¶f)  ¿ƒfÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

62820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°S ä’ƒcCÉeh …hÉ°ûe
 

 ájQÉéàdG êƒŸG á∏°ù∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104: Ü.Q 137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2010/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

91662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉ°ü◊G hCG ∫ÉeôdG ºLÉæe π«¨°ûJ
 

 ¿OÉ©ŸG OGƒŸ è«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , ÓZ , 95167189 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   1 1/17/19   9:45 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉµÑ°ûdG ôjƒ£Jh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh Ö«°SGƒ◊G áfÉ«°Uh ™«H

 
 á«æeÉ°†J - á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d ìÉÑ°üdG ácôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1101 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«ªbôdG áYÉÑ£dG
 

 ájÈ©dG ⁄É°S øH óªfi âæH ióg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ¥Éà°SôdG áj’h , Ïë°ùdG …OGh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   2 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤e

 
 åjó◊G QÉªãà°S’G ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 564 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
 

  IQÉéà∏d á«°SÉŸG á«gGõdG QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   3 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ûªbC’G IQÉŒh á«°VÉjôdG äGhOC’G ™«H

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG ºë°U êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

  IQÉéà∏d á«æWƒdG ¿Ó©L ∫ÉÑL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   4 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jô◊G AÉØWEG äGó©e ™«H

 
  IQÉéà∏d ¿Éëª°S ¬`∏dGóÑY ó«©°S óªfi øH ÜÉ¡°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ôjƒ°üJ ƒjOƒà°SG
 

 IóFGôdG ∫ÉªYCÓd »Fƒ°†dG ≥jÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   5 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (π«ªéàdG äGhOCGh Qƒ£©dGh ¢ùHÓŸG ™«H) äÉeóÿGh IQÉéàdG

 
 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ™jƒL øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 919 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b ™«H
 

 IQÉéà∏d ÒªY øH ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG 512 : Ü.Q 459 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   6 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e

 
 QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d áÑ«W : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 424 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (ôFÉ°üY , äÉHhô°ûe) ≈¡≤e
 

  QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d áÑ«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   7 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW õcôe

 
  áMÉ«°ù∏d áÑ«gh ∫BG ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôH äGQÉ°ûà°SG , èeGÈdGh á«fhÎµdE’G ôFGhódG º«ª°üJ

 Ω.Ω.¢T ∫hC’G ô°üæ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 541 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   8 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U

 
  á«æWƒdG ¥Éà°SôdG IQƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 138 : Ü.Q186 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG áMGƒdG ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 300 : Ü.Q 2 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   9 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. Üô°T AÉe

 
  Ω.Ω.¢T áMGƒdG √É«e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°UÉN á°SQóe
 

 IQÉéà∏d ÊÉªgódG …QGƒ◊G ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   10 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG äÉeõ∏à°ùŸG ÒLCÉJh ™«H

 
 á«dÉLôdG AÉjRCÓd »Hô©dG â°ûÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 156 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 

 á«æWƒdG …ó«°TôdG π°ü«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 93880441 :  ºbQ ∞JÉg , 320 : Ü.Q 1190 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   11 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th »MÉàa óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏ÑdG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   12 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üJh ™«H

 
 á«æWƒdG ¿õŸG ∫ƒ£g : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 92269565 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122876 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉWE’G ™«Hh , QÉ«¨dG ™£b ™«H
 

 IQÉéà∏d π«°SôdG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 485 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 52.indd   13 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«ÁOÉcCG

 
 ÊÉª©ædG ó«©°S íÑ°üe ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°UÉN á°SQóe
 

 Ω.Ω.¢T …ô°ù«©dG ¬`∏dGóÑY õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   14 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
. á«bQh ÜGƒcCG ™æ°U

 
 IQÉéà∏d è«∏ØdG äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe
 

  IQÉéà∏d á°SÉªM QÉgRCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 501 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   15 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áFõéàdÉH ™«ÑdG IQÉ£©dG πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. á«fÉª©dG iƒ∏ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a
 

  »ÑYÉædG ó°TGQ ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 Iõ«ªàŸG πeC’G IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   16 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉ«dƒ≤H , äGQÉ¡H , í∏e , ÚëW , Iƒ¡b , ôµ°S , RQCG

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿ƒcQR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2389 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉ«dƒ≤H , äGQÉ¡H , í∏e , ÚëW , Iƒ¡b , ôµ°S , RQCG
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿ƒcQR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2389 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   17 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉ«dƒ≤H , äGQÉ¡H , í∏e , ÚëW , Iƒ¡b , ôµ°S , RQCG

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿ƒcQR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2389 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉ«dƒ≤H , äGQÉ¡H , í∏e , ÚëW , Iƒ¡b , ôµ°S , RQCG
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿ƒcQR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2389 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   18 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG º«ª°üJ á£°ûfCG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG »cR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 105 : Ü.Q 25 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 á«ÑgòdG Üô¨dG ∫ÓWG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , »HGƒ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   19 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. ∫RÉæŸG áfÉ«°üd ∞JGƒ¡dG »`a ≥«Ñ£J

 
 IQÉéà∏d »KQÉ◊G ¿ÉØ∏N øH óªfi øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG 413 : Ü.Q 887 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ô````FÉ°üY , Iƒ```¡b äÉHhô°ûe

  Iójó÷G áª°UÉ©dG áMGh ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , äGô```eÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   20 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ≥aGódG AÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. É¡JÉéàæe ™æ°Uh QƒªàdG áÄÑ©Jh ∞«`ØŒ

 
 IQÉéà∏d ¿CÉ°ûdG óª°S …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   21 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ¿ƒjódG π«°ü–

 
 Ω.Ω.¢T ôWÉîŸG ºYO äÉeóÿ á∏°UƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2123  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 13 áÄØdG »`a

. ájQÉædG ÜÉ©dC’G , äGôéØàŸG , ôFÉNòdG , áë∏°SC’G
 

  á«ªæà∏d áeGóà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   22 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ájQÉª©ŸGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

  á«ªæà∏d áeGóà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG , ájQGOE’G äGQÉ°ûà°S’G , á«°ü°üîàdGh áeÉ©dG IQGOE’G
 

  á«ªæà∏d áeGóà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   23 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG ÚªãJh IQGOEG , πjƒªàdGh QÉªãà°S’G , á«dÉŸG çƒëÑdG , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G

 
  á«ªæà∏d áeGóà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T õ«ªàŸG …É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   24 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ∞«∏¨Jh áÄÑ©J

 
  IQÉéà∏d áfÉeC’G ™Ñf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 466 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

á«∏Ñ≤à°ùŸG §≤°ùe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   25 1/16/19   8:46 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »`ØJÉg ≥«Ñ£J

 á«JÉÑædGh á«fGƒ«◊G á«KGQƒdG OQGƒª∏d ¿ÉªY õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°†dG äƒ«H
 

 á«æeÉ°†J - á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d ìÉÑ°üdG ácôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 749 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 52.indd   26 1/16/19   8:46 AM

-202-



(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 äÉJÉÑædGh QhòÑdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG äÓ°UÉ◊G

. á«©«Ñ£dG QƒgõdGh
 

   á«Hô©dG ±ÉcEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11419 ¢VÉjôdG , 36097 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG äÉeóN) âbDƒŸG AGƒjE’Gh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

   Ω.Ω.P ƒc ófG »cƒH º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507345 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   1 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG äÉeóN) âbDƒŸG AGƒjE’Gh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

   ¢ùµ«°T ófG øa ≈¡≤e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†```ëà°ùeh ¢ù```HÓŸG π```°ùZ »````a πª```©à°ùJ iôNCG OGƒe á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ∫ƒ°ùZh π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°üdG , §°ûch π≤°Uh ∞«¶æJ

 . ¿Éæ°SC’G äÉØ¶æe , (ô©°û∏d π«dÉfi)

  ì.Ω.Ω ≠fójôJ êÉà°TÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 45046 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   2 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ájò¨J OGƒe , »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 ,  OÉª°V  OGƒeh  á«ÑW  äÉ≤°üd  ,  ™````°VôdGh  ∫É````ØWCÓd  á```jòZCGh  »Ñ£dG  ∫Éª©à°SÓd  á«ë°U
 á«JÉÑædG äÉaB’G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùeh , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe

. ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñeh á«fGƒ«◊Gh
 

   »∏Y ÎNG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

69623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ,  ¿Rƒ∏d á°UÉN èeGôH ,  ¿RƒdG  ≈∏Y á¶aÉëŸG ,  ¿RƒdG  ¢†«`ØîàH á°UÉN íFÉ°üfh äGQÉ°ûà°SG
 ábÉ°TôdG »ÑbGôeh …ó°Tôeh »°SQóe , ¿RƒdG ¢†«`Øîàd íFÉ°üf , ábÉ°TôdG èeGôHh ájò¨J

 . á«fóÑdG ábÉ«∏dG QÉÑàNGh ¿RƒdG ¢†«`Øîàd á°UÉÿG áª¶fC’Gh

  óàª«d POƒa ∫Éæ°TôJƒ«f êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG

2011/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   3 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
69624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äÉÑLh , ¿RƒdG ∞«`ØîJ èeGÈd á°ü°üfl á°†Øfl hCG á°†Øîæe ájQGôM äGô©°S äGP ä’ƒcCÉe
 ÒZ) á«FGòZ äÓªµe , IõgÉL ä’ƒcCÉe , á∏jóÑdG ä’ƒcCÉŸGh ¿RƒdG ∞«`ØîJ èeGÈH á°UÉN
 ä’ƒcCÉe , πcCÓd á◊É°U äÉØ°Uhh , á∏«∏b hCG á°†Øfl ájQGôM äGô©°S äGP ä’ƒcCÉe (á«ÑW
 äÉ```ÑLh , ¬cGƒØdGh ’ƒcƒ°ûdÉH º©£e Ö«∏M , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG
 , ájQGô◊G äGô©°ùdG IOhó©e ¥ÉÑWCGh äÉ``ÑLh , á```jQGô◊G äGô```©°ùdG á```∏«∏bh á```jò¨e ¥É```ÑWCGh

 . äÉHQƒ°ûdG Ò°†ëàd äÉØ°Uhh , Iô°†fi áHQƒ°T , ¥ƒØfl Ö«∏M

  óàª«d POƒa ∫Éæ°TôJƒ«f êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG

2011/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

69625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô©°ùdG á°†Øfl , á°†Øîæe ájQGôM äGô©°S äGP ä’ƒcCÉe , áfhôµ©ŸG ¥ÉÑWCGh áfhôµ©ŸG
 ,  ¢SƒŸG Ò°†–h ™æ°üd äÉÑ«ÑM , ¿RƒdG ∞«`Øîàd , IOhófi ájQGôM äGô©°S , ájQGô◊G
 äGô©°ùdG á°†Øîæeh ádóà©e äÉÑLhh ¥ÉÑWCG , πcCÓd ¢Sƒe ≈dEG πFGƒ°ùdG πjƒëàd äÉØ°Uh
 , ájQGô◊G  äGô©°ùdG IOhó©e äÉÑLhh ¥ÉÑWCG  ,  äGQó«gƒHôc É¡°SÉ°SCG  ä’ƒcCÉe , ájQGô◊G
 …É°ûdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸGh …É°ûdG , ÜƒÑ◊G øe äÉÑLh øY á∏jóH ìGƒdCG , »∏°Sƒ«e ÜƒÑM

 . äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæŸG , ¬cGƒØdG º©£H

alamat 15.indd   4 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  óàª«d POƒa ∫Éæ°TôJƒ«f êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG
2011/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

72615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ,  ¿RƒdG  ∞«`ØîJ  èeGÈd á°ü°üfl á°†Øfl hCG  á°†Øîæe ájQGôM äGô©°S  äGP  ä’ƒcCÉe
 äÓ```ªµe ,  Iõ```gÉL ä’ƒ``cCÉe  ,  á∏jóÑdG  ä’ƒcCÉŸGh  ¿RƒdG  ∞«`ØîJ  èeGÈH á°UÉN äÉÑLh
 á◊É°U äÉØ°Uhh , á∏«∏b hCG á°†Øfl ájQGôM äGô©°S äGP ä’ƒcCÉe ( á«ÑW ÒZ ) á«FGòZ
 ’ƒcƒ°ûdÉH º©£e Ö«∏M , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏◊G É``¡°SÉ°SCG ä’ƒcCÉ```e , π``cCÓd
 IOhó©e ¥ÉÑWCGh äÉÑLh , ájQGô`◊G äGô```©``°ùdG á``∏«∏bh á``jò¨e ¥É``ÑWCGh äÉÑ```Lh , ¬cGƒØdGh

 . äÉHQƒ°ûdG Ò°†ëàd äÉØ°Uhh , Iô°†fi áHQƒ°T , ¥ƒØfl Ö«∏M , ájQGô◊G äGô©°ùdG

  óàª«d POƒa ∫Éæ°ûJƒ«f êójÒÑeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG

2012/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   5 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
72689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô©°ùdG á°†Øfl , á°†Øîæe ájQGôM äGô©°S äGP ä’ƒcCÉe , áfhôµ©ŸG ¥ÉÑWCG h áfhôµ©ŸG
 ,  ¢SƒŸG Ò°†–h ™æ°üd äÉÑ«ÑM , ¿RƒdG ∞«`Øîàd , IOhófi ájQGôM äGô©°S , ájQGô◊G
 äGô©°ùdG á°†Øîæeh ádóà©e äÉÑLhh ¥ÉÑWCG , πcCÓd ¢Sƒe ≈dEG πFGƒ°ùdG πjƒëàd äÉØ°Uh
 , ájQGô◊G  äGô©°ùdG IOhó©e äÉÑLhh ¥ÉÑWCG  ,  äGQó«gƒHôc É¡°SÉ°SCG  ä’ƒcCÉe , ájQGô◊G
 …É°ûdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸGh …É°ûdG , ÜƒÑ◊G øe äÉÑLh øY á∏jóH ìGƒdCG , »∏°Sƒ«e ÜƒÑM

.  äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæŸG , ¬cGƒØdG º©£H

   óàª«d POƒa ∫Éæ°TôJƒ«f êÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG

2012/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

72690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ¢†«`ØîàH á°UÉN èeGôH , ¿RƒdG ≈∏Y á¶aÉëŸG , ¿RƒdG ¢†«`ØîàH á°UÉN íFÉ°üfh äGQÉ°ûà°SG
 »ÑbGôeh …ó°Tôeh »°SQóe , ¿RƒdG ¢†«`Øîàd íFÉ°üf ,  ábÉ°TôdG èeGôHh ájò¨J ,  ¿RƒdG

 . á«fóÑdG ábÉ«∏dG QÉÑàNGh ¿RƒdG ¢†«`Øîàd á°UÉÿG áª¶fC’Gh ábÉ°TôdG

   óàª«d POƒa ∫Éæ°TôJƒ«f êÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 5 17 ¿CG ¿CG Ò°T ¿ƒàÑeÉKQƒf »HQƒc OhQ »µjôH 10 ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG

2012/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   6 1/15/19   9:03 AM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  ºë∏dG  äÉ°UÓN  ,  ó«°üdGh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h áXƒØfi
 ¿hõ∏M , áaƒ°ûfC’G ∂ª°S , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
 ájôW ∂ª°S íFGô°T , (á«M ÒZ) äÉjô°ûb , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , (»M ÒZ) »`aó°U
 á«°Sƒe , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S äÉÑLh , ∂ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉ`éàæe , (¬«∏«`a)
 , í∏‡ ∂ª°S , Iô°†fi , ∂ª°ùdG ñQÉ``£H , ®ƒ``Øfi ∂ª``°S , »```M ô``«Z ∂ª```°S , ∑Éª°SC’G
 ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) ï«°ùa ∂ª°S , ï«°ùa ∂ª°S , Ö∏©e ∂ª°S , èdÉ©ŸG ∂ª°ùdG ¢†«H
 , (»M ÒZ) ôëÑdG í∏H , (»M ÒZ) …ôëH OGôL , (»M ÒZ) …ôëH ¿ÉWô°S , á°üªfi
 øjOô°S , øjOô°S , (»M ÒZ) ¿ƒª∏°S , ¿ƒª∏°S , (»M ÒZ) ¢Sójôb , (»M ÒZ) QÉfi
 ∑Éª°SCG , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , (»M ÒZ) ôëÑdG QÉ«N , (»M ÒZ)
 ∂ª°S , áXƒØfi ICÉªc , á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) …ÈªL , (á«M ÒZ) ájô°ûb

 .  (»M ÒZ) ÉfƒJ , ÉfƒJ

  ì.Ω.¢T ¿Gh ∫Éfƒ«°TÉfÎfG OƒØ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Iô◊G  á≤£æŸG  ,  ¿Gh  GõaÉL ,  1317 ¬jG  hCG  …ÉL OR  ±G  ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷

2016/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  ºë∏dG  äÉ°UÓN  ,  ó«°üdGh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h áXƒØfi
 ¿hõ∏M , áaƒ°ûfC’G ∂ª°S , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
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 ájôW ∂ª°S íFGô°T , (á«M ÒZ) äÉjô°ûb , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , (»M ÒZ) »`aó°U
 á«°Sƒe , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S äÉÑLh , ∂ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe , (¬«∏«`a)
 , í∏‡ ∂ª°S , Iô°†fi , ∂ª°ùdG ñQÉ£H , ®ƒ``Øfi ∂ª```°S , (»```M ô```«Z) ∂ª``°S , ∑Éª°SC’G
 ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) ï«°ùa ∂ª°S , ï«°ùa ∂ª°S , Ö∏©e ∂ª°S , èdÉ©ŸG ∂ª°ùdG ¢†«H
 , (»M ÒZ) ôëÑdG í∏H , (»M ÒZ) …ôëH OGôL , (»M ÒZ) …ôëH ¿ÉWô°S , á°üªfi
 øjOô°S , øjOô°S , (»M ÒZ) ¿ƒª∏°S , ¿ƒª∏°S , (»M ÒZ) ¢Sójôb , (»M ÒZ) QÉfi
 ∑Éª°SCG , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , (»M ÒZ) ôëÑdG QÉ«N , (»M ÒZ)
 ∂ª°S , áXƒØfi ICÉªc , á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) …ÈªL , (á«M ÒZ) ájô°ûb

 . (»M ÒZ) ÉfƒJ , ÉfƒJ

  ì.Ω.¢T ¿Gh ∫Éfƒ«°TÉf ÎfG OƒØ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Iô◊G  á≤£æŸG  ,  ¿Gh  GõaÉL ,  1317 ¬jG  hCG  …ÉL OR  ±G  ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷

2017/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  ºë∏dG  äÉ°UÓN  ,  ó«°üdGh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h áXƒØfi
 ¿hõ∏M , áaƒ°ûfC’G ∂ª°S , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
 ájôW ∂ª°S íFGô°T , (á«M ÒZ) äÉjô°ûb , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , (»M ÒZ) »`aó°U
 á«°Sƒe , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S äÉÑLh , ∂ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe , (¬«∏«`a)
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 , í∏‡ ∂ª°S , Iô°†fi , ∂ª°ùdG ñQÉ£H , ®ƒØfi ∂ª°S , (»``M Ò``Z) ∂``ª°S , ∑Éª°SC’G
 ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) ï«°ùa ∂ª°S , ï«°ùa ∂ª°S , Ö∏©e ∂ª°S , èdÉ©ŸG ∂ª°ùdG ¢†«H
 , (»M ÒZ) ôëÑdG í∏H , (»M ÒZ) …ôëH OGôL , (»M ÒZ) …ôëH ¿ÉWô°S , á°üªfi
 øjOô°S , øjOô°S , (»M ÒZ) ¿ƒª∏°S , ¿ƒª∏°S , (»M ÒZ) ¢Sójôb , (»M ÒZ) QÉfi
 ∑Éª°SCG , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , (»M ÒZ) ôëÑdG QÉ«N , (»M ÒZ)
 ∂ª°S , áXƒØfi ICÉªc , á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , (»M ÒZ) …ÈªL , (á«M ÒZ) ájô°ûb

. (»M ÒZ) ÉfƒJ , ÉfƒJ

  ì.Ω.¢T ¿Gh ∫Éfƒ«°TÉf ÎfG OƒØ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Iô◊G  á≤£æŸG  ,  ¿Gh  GõaÉL ,  1317 ¬jG  hCG  …ÉL OR  ±G  ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷

2017/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ∂«c) äÉJQƒJ , ∂«c , ƒ°ûfi âjƒµ°ùH ,  í∏‡ âjƒµ°ùH , ôFÉ£a , áJ’ƒcƒ°T , âjƒµ°ùH
 . πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe ,  (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH , iƒ∏M (¬cGƒØdÉH

   »à«cÒ°S º«fƒfCG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z »JEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »JEG , …O »°S ¿ÉØ«∏¡«H äƒªgÉe »∏µ«°ù∏jõ«c »°ù«dÉgÉe »jOƒæ°Sƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ò¡°ù«µ°SEG »°SÉH »Ñ«J 11 : ºbQ GRÓH

2017/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 15.indd   9 1/15/19   9:03 AM
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104377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG

 
 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG áaÉ«°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™jRƒJh OGÒà°SGh ™«H äÉeóN
 

 IQÉéà∏d á«ªà°SôdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1350 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   1 1/16/19   2:10 PM
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109768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉMƒd , äÉ«°†a , ∞– , ÉjGóg , á«°SQóe ΩRGƒd  á«°SÉWôb , Ö©d , ÜÉ©dCG

 
 IQÉéà∏d á«ªà°SôdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1350 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡c äGhOCG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T AÉHô¡µ∏d ø°ù◊G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 148 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   2 1/16/19   2:10 PM
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115669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U

 
 á«bGôdG IôZÉØdG äÉflÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. ÉgôjôµJ ó©H á«JÉÑædG ¿ƒgódGh äƒjõdG áÄÑ©J
 

 IQÉéà∏d ácQÉÑŸG ΩÉ°ûdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   3 1/16/19   2:10 PM
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118911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e

 
 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG QGódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d πÑ≤à°ùŸG QGóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   4 1/16/19   2:10 PM
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120973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. »FÉHô¡µdGh äGQÉ«°ùdG äÉeóN

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ôéØdG ™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ¥ƒKƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 alamat44.indd   5 1/16/19   2:10 PM
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122361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«°SÉŸG ó¡a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ádÉ≤ÑdG äÓfi
. ( õHÉîŸG πª°ûJ ’ )

 
 Ω.Ω.¢T ôKƒµdG õÑfl : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   6 1/16/19   2:10 PM
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122776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JGƒ¡dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T äÉ«fhÎµdEÓd IõªMh »∏Y ó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 875 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d ¢VQÉ©dG áMGh QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 187 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   7 1/16/19   2:10 PM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ IOÉYEG

 
 IQÉéà∏d Èæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ©dC’G ™«Hh , ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á«ªà°SôdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   8 1/16/19   2:10 PM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áeÉ©dG äBÉ°ûæŸG ∞°UÉ≤eh ºYÉ£e , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T á«é«∏ÿG áaÉ«°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áeÉ©dG äBÉ°ûæŸG ∞°UÉ≤eh ºYÉ£e , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T á«é«∏ÿG áaÉ«°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d »ÑgòdG §«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÜÉ©dCG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áª«¶©dG êGôHC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 78 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’Gh AÉæÑdG ä’hÉ≤ŸG

 
 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd äƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 481 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôFÉ£ah õHÉfl
 

 Ω.Ω.¢T …óæŸG áµ∏‡ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 286 : Ü.Q 326 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äÓØM º«¶æJ

 
 ∫ÉªYC’G äÉeóÿ §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ô°ùjCGh øÁCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 723 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG IôaÉ¶dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 219 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d »©aÉ°ûdG ∞«°S øH ¬`∏dGóÑY øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈`````````````¡≤e

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AÉ«°ùH êÓaCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 613 : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWCG á``fÉ```°†M á``eóN
 

 Ω.Ω.¢T QÉ¨°üdG ¿ƒØ°ûµà°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 513 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. ( õfhQódG ) ó©H øY ºµëàdG äGôFÉW áYÉæ°U

 
 Ω.Ω.¢T á∏°SÉÑdG Qƒ≤°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 637 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ájòMC’Gh á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d ÒÿG §HGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh Ohô£dG ∞«∏¨J

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ºë°U ™«HÉæj : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124269 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. »°VGQC’G ΩOQh äÉjôØ◊G πªY
 

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh äÉeóî∏d ¢SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S ,133 : Ü.Q 1308 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
. äGôgƒéŸGh ÖgòdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ÊÉe ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 334 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh äGQƒ£Y
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d õ«ªàŸG »µ∏ŸG ô°ü≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 138 : Ü.Q 124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124502 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉjƒ∏◊Gh  õHÉîŸG  äÉéàæŸ  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  õHÉîŸG  äÉéàæeh  äÉjƒ∏ë∏d  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG

. ájôµ°ùdG
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd Iójó÷G ¢SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 577 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124557 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’G …ƒ°T äÓfi
 

 ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SCÓd ¢VQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat44.indd   18 1/16/19   2:10 PM
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨Jh QƒgõdG ™«H

 
 ∫ÉªYCÓd OQƒdG º°SGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 572 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G
 

 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ähQ ófBG ¿hGôH êƒ∏c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 
 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ähQ ófG ¿hGôH êƒ∏c : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2991 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG äÉÑLƒdGh »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IOhófiÓdG áaÉ«°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 »∏«µ°ûàdG øØdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2896 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 IQƒ£àŸG ∫ÉªYC’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d äÉeÉë°ùdG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 áãjó◊G áeÉª«dG AÉbQR ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

اإعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 100421
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/1/22م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �س.م.ل. )اوف�سور(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدكوانة ، حي �سيتي راما ، عقار رقم 1765 ، خلف بني دي ، 

اأور ، لبنان
 جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/29م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 1/10/ 2019م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 100422
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 3/14/ 2017م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �س.م.ل. )اوف�سور(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدكوانة ، حي �سيتي راما ، عقار رقم 1765 ، خلف بني دي ، 

اأور ، لبنان
 جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/29م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 1/10/ 2019م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 100423

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 3/14/ 2017م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �س.م.ل. )اوف�سور(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدكوانة ، حي �سيتي راما ، عقار رقم 1765 ، خلف بني دي ، 

اأور ، لبنان
 جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 1/10/ 2019م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 54861

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 12/11/ 2018م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1261 فـي 2018/9/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : لندروفر

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جاكوار لند روفر املحدودة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ابي رود ، وايتلي ، كوفنرتي �سي فـي 3 4 اإل اإف اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 1/7/ 2013م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 1/10/ 2019م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 111269

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 7/2/ 2018م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : عا�سفة ال�سمال الوطنية للتجارة �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : عا�سفة ال�سحراء الوطنية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سويق ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/10م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 18623

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 8/20/ 2003م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 745 فـي 2003/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 17960

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1/7/ 2003م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 723 فـي 2002/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 7668

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 9/3/ 2000م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 671 فـي 2000/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 17604

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 10/12/ 2004م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 33910

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 5/16/ 2006م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 797 فـي 2005/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م
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ـرقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 2509
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2/20/ 1995م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 540 فـي 1994/12/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 20395

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 11/1/ 2003م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 20515

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/10/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 18134

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 5/24/ 2006م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 800 فـي 2005/10/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جالك�سو جروب ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيف هيلثكري يو كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 980 جريت وي�ست رود ، برينتفورد ، ميديل�سيك�س ، تي دبليو 

8 9 جي ا�س ، بريطانيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بريطانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/7/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/1/14م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 19364

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 8/10/ 2003م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 744 فـي 2003/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كري�سن�س ريفور�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيفارتي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 28 اأفينيو دي فالندر ، 75019 ، فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 8/31/ 2012م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 1/14/ 2019م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، اأنــه 

تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/11/16التجارة وال�سناعةديرنز كلب انرتنا�سيونال ليمتد121263

2009/1/20التجارة وال�سناعة�سامكوانغ جال�س كو ، ليمتد255627

2009/5/2التجارة وال�سناعةديرنز كلوب انرتنا�سيونال ليميتد356987

2009/2/9التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية455947

1999/1/3التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية519318

1999/1/27التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية619390

2009/1/24التجارة وال�سناعةجاين �سيلتون بي ال �سي755648

�سركة �سخر لربامج 856136
2009/3/3التجارة وال�سناعةاحلا�سب الآيل �س.م.م

1989/9/26التجارة وال�سناعةني�سنبو هولدينجز انك92813

1989/9/26التجارة وال�سناعةني�سنبو هولدينجز انك102814

1999/1/25التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح1119368

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح121353

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح131360

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح141364

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح151356

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح161355
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/6/14التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح171354

1999/1/11التجارة وال�سناعةتود�س ا�س.بي.ايه1819337

2009/5/3التجارة وال�سناعةفاليفرتك )اوف �سور( �س م ل1957005

2057716
�ستاربك�س كوربوري�سن

 )�ستاربك�س كوفـي كومبني( 
2009/6/15التجارة وال�سناعة

2155535
ت�سيبا اندر�سرتيال اآند كومري�سيال 
كومباين )وتعمل اأي�سا با�سم ت�سبيتا 

اأ�س.اأيه(
2009/1/11التجارة وال�سناعة

2255536
ت�سيبا اندر�سرتيال اآند كومري�سيال 
كومباين )وتعمل اأي�سا با�سم ت�سبيتا 

اأ�س.اأيه(
2009/1/11التجارة وال�سناعة

2009/6/30التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2357963

2009/6/30التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2457962

2009/6/30التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2557959

2009/6/30التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2657958

1999/11/16التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2721271

1999/9/13التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2820923

2009/5/16التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي2957297

1989/6/28التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي301618

1989/6/28التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي311619

2009/3/2التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي3256121

1989/6/28التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي331623

-243-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/7/22التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد341776

1989/7/22التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد351775

2009/2/22التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني3656061

1998/12/30التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني3719308

1998/12/30التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني3819309

1989/2/16التجارة وال�سناعةاوليمبو�س كوربوري�سن3995

2009/1/5التجارة وال�سناعة�سركة احل�سن لال�ستثمار �س.م.ع.م4055326

41293
�سركة �سماغ الب�سام لأ�سحابها 

عبدالعزيز وعبداللـه املحمد العجالن 
و�سركاهما

1989/3/21التجارة وال�سناعة

42294
�سركة �سماغ الب�سام لأ�سحابها 

عبدالعزيز وعبداللـه املحمد العجالن 
و�سركاهما

1989/3/21التجارة وال�سناعة

�ساجنري - ل انرتنا�سيونال هوتيل 4358474
2009/8/4التجارة وال�سناعةماجنمنت ليميتد

�ساجنري - ل انرتنا�سيونال هوتيل 4458473
2009/8/4التجارة وال�سناعةماجنمنت ليميتد

�ساجنري - ل انرتنا�سيونال هوتيل 4558472
2009/8/4التجارة وال�سناعةماجنمنت ليميتد

2009/6/3التجارة وال�سناعةا�سيان ببنت�س ليمتد4657510

1999/1/27التجارة وال�سناعةدومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي4719393

دريلتيك باتينت�س اند تيكنولوجيز 4819577
1999/3/3التجارة وال�سناعةكوربوري�سن
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

دريلتيك باتينت�س اند تيكنولوجيز 4919569
1999/3/3التجارة وال�سناعةكوربوري�سن

1999/1/27التجارة وال�سناعةدومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي5019394

1999/1/27التجارة وال�سناعةدومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي5119392

1999/1/27التجارة وال�سناعةغوت�سيو غوت�سي ا�س.بي.اأ5219378

1989/6/18التجارة وال�سناعةتايكد فارما�سيوتيكا كومبني ليمتد531411

1989/5/3التجارة وال�سناعة�سوين كوربوري�سن54869

2007/9/25التجارة وال�سناعة�سركة الأدوات الطبية املتقدمة �س.م.م5547121

1989/7/26التجارة وال�سناعةكامبل �سوب كومباين561822

1989/3/5التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي57155

1989/3/8التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي58170

1989/3/8التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي59171

1989/3/8التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي60177

1989/3/8التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي61180

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي62185

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي63186

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي64188

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي65189

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي66190

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي67191

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي68192
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي69194

1989/3/12التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي70196

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي71203

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي72204

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي73206

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي74216

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي75218

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي76219

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي77220

1989/3/13التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي78222

اأبوت برودكت�س دي�سرتيبيو�سن793257
1989/11/7التجارة وال�سناعة اإ�س اإيه اإ�س

1999/2/22التجارة وال�سناعةنورديك�س هولدنغ ايه / ا�س8019521

2009/1/24التجارة وال�سناعة�سي بي فـيلمز اإنك8155646

2009/2/8التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي8255939

2009/2/8التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي8355940

2009/5/2التجارة وال�سناعةاجلامعة الأمريكية فـي بريوت8456991

1999/7/20التجارة وال�سناعةفـيف هيلثكري يو كيه ليمتد8520515

كابو�سيكي كاي�سا كوب �سيكو �سو 8656106
2009/3/1التجارة وال�سناعة)كوبي �ستيل ، ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا كوب �سيكو �سو 8756107
2009/3/1التجارة وال�سناعة)كوبي �ستيل ، ليمتد(
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∑GQó``````à°SG

 áeÓ©dG π«é°ùJ äÉfÉ«H ô°ûf óæY …OÉe CÉ``£N ™bh ób ¬fCG ≈```dEG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh √ƒ```æJ
  ïjQÉàH QOÉ```°üdG , (1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G »`a IQƒ°ûæŸG , (120551) º````bQ ájQÉéàdG

 : »JB’Éc äOQh PEG , Ω2018 ôHƒàcCG 7 ≥``aGƒŸG , `g1440 Ωô```fi 27
120551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG , AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG , AGƒ¡dG ∞««µJ äBÉ°ûæe , AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG
 , ájRÉZ äÉØãµe , AGƒ¡dG á«≤æJ äÉæµeh Iõ¡LCG , AGƒ¡dG í«°TôJ äBÉ°ûæe , ƒ÷G øe á¡jôµdG
 ójÈJ ä’BGh äBÉ°ûæe , ójÈJ äBÉ°ûæeh äGhOCG , AGƒ¡dG ∞««µàd äBÉ°ûæe , ä’B’G AGõLCG ±ÓîH
 øe AGõLCG) ìhGôe , (AGƒ¡dG ∞««µàd) ìhGôe , AÉª∏d ójÈJ äBÉ°ûæe , πFGƒ°ù∏d ójÈJ äBÉ°ûæe
 äBÉ°ûæe , äÉLÓK , ójÈJ äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , ójÈJ ä’BGh Iõ¡LCG , (AGƒ¡dG ∞««µJ äBÉ°ûæe

 . (AGƒ¡dG ∞««µJ) ájƒ¡J Iõ¡LCGh

 Ω.Ω.P AGƒ¡dG ∞««µàd ôjCG øjôL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áeÉæŸG , 21 ºbQ Öàµe , 154 ájÉæH , 1103 ≥jôW , 711 ™ª› , »∏HƒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 øjôëÑdG áµ∏‡

2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
: ƒ``````````g í```````«ë°üdGh

120551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 ∂dÉ°ùŸGh  ó∏÷Gh »°ùØæàdG  RÉ¡÷G ihóY êÓ©d Ωóîà°ùj  …ƒ«M OÉ°†e ƒg ¢ùcƒeÉé«e
 . á«dƒÑdG

 Ω.Ω.P áªµ◊G ájhOCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , 11118 ¿ÉªY , 182400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

. ¬``````jƒæàdG Ωõ`````d Gò`````d
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

estdrak1.indd   1 1/17/19   10:11 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

ا�ستــــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلى اأنه قد وقع خطــاأ عند ن�سر اإعالن بــدء اأعمــال الت�سفيــة 
ل�سركة ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، املن�سـور فـــي اجلريدة الر�سمية العدد )1276( ، 
الــ�سادر بتاريـــخ 6 جمـــادى االأولـــى 1440هـ ، املوافـــــق 13 ينايـــر 2019م ، اإذ ورد ا�ســم امل�سفــي 

وعنوانه كاالآتي : 

امل�سفي : �سليمان بن نا�سر بن ح�سن البلو�سي

العنوان : والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ص.ب : 529 ر.ب : 400
هاتف رقم : 92884880

وال�سحيـــح هــــو :

امل�سفي : مكتب �سالح البلو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون

العنوان : اخلوير اجلنوبية - بناية مركز االأعمال 
�سكة رقم : 3307 - الطابق االأول - مكتب رقم : 102

�ص.ب : 102 ر.ب : 130
هاتف رقم : 24488303 - 93395514 فاك�ص رقم : 24488315

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2019/2/25 2019/2/2

)=/175 ر.ع(
مائـة وخم�سة

 و�سبعــــون
 ريـاال عمانيـا

ال�سركات املتخ�س�سة 
وامل�سجلة لدى 

جمل�س املناق�سات

اخلدمات التعليمية 
ملناهج الدرا�سات 

االأكادميية والفنية 
للكليات التقنية  

2019/1

ميكـــن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقــــع 
2019/1/13م  تاريــــخ   مـــــن  اعتبــــارا   ,  )https://etendering.tenderboard.gov.om( االإلكرتوين 
اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع  اأعـــاله ، على  وحتى التاريـخ املذكــــور باجلــــدول 

االإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركات اأن ترفـق مع عطاءاتها تاأمينـا موؤقتا فـــي �سورة �سمـــان م�سرفـــي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم 
العطاءات ، وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه ، على اأن يتـــم و�سع اأ�سل 
لتقدمي  املحدد  املوعد  باخلوير قبل  املجلــ�س  املناق�ســات مببنــى  فـي �سندوق  امل�سرفـي  ال�سمان 

العطاءات .

اأعـــاله قبل  املذكـــور  االإلكرتونــي  املوقـــع  علـى  اإ�سنــاد  العطاءات عن طريق خدمــة  تقديــم  يجب 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
اأكرب ن�سبــة  اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى  �ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنوبر لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م  
يعلن املكتب الإقليمـي - حما�سبون قانونيــون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـة ال�سنوبر للإن�ساء 
والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1255293 ، وفقــا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـــي  ال�سركة  حـق متثيــل  وحـــده  وللم�سفي   ، 2018/11/26م  املـــــوؤرخ  ال�سركــــاء 
اأمــام الغــيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة خلدمات املالحة �ش.م.م  

يعلن املكتب الإقليمـي - حما�سبون قانونيــون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـة الواحة خلدمات 
امللحة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1035113 ، وفقــا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـــي  ال�سركة  حـق متثيــل  وحـــده  وللم�سفي   ، 2018/12/10م  املـــــوؤرخ  ال�سركــــاء 
اأمــام الغــيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-250-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهرمان للتعدين �ش.م.م  

يعلن املكتب الإقليمـي - حما�سبون قانونيــون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـة كهرمان للتعدين 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1143552 ، وفقــا لتفاق ال�سركــــاء 
املـــــوؤرخ 2018/9/30م ، وللم�سفي وحـــده حـق متثيــل ال�سركة فـــي الت�سفـيـــة اأمــام الغــيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب الرا�سدي اآل جمعة وايوينج حمامون وم�ست�سارون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النعمى التجارية �ش.م.م  
يعلن مكتب الرا�سدي اآل جمعة وايوينج حمامون وم�ست�سارون اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركـة 
 ،  1528602 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  التجارية  النعمى  م�ساريع 
وفقــا لتفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/12/25م ، وللم�سفي وحـــده حـق متثيــل ال�سركة فـــي 
تتعلق  التي  الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغــيــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

باأعمال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلوير - م�سقط جراند مول -مكاتب تالل - مبنى رقم : 6 - الطابق الثالث

�ش.ب : 41 ر.ب : 136
هاتف رقم : 24398758 فاك�ش رقم : 24398751

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب امل�ست�سار للتدقيق وال�ست�سارات املحا�سبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد لندن العاملية �ش.م.م
موارد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املحا�سبية  وال�ست�سارات  للتدقيق  امل�ست�سار  مكتب  يعلـن 
وفقا   ،  1293574 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العاملية  لندن 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/29م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
روي - احلي التجاري - بناية رقم : 610 - الدور الأول - �سقة رقم : 4

هاتـف رقــم : 24704889 فاك�ش رقم : 24780886
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سركة عبدالر�سا وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش م�سقط الدولية �ش.م.م

بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  وعبداللـه  عبدالر�سا  �سركة  تعلـن 
�سركــة اأر�ش م�سقــط الدوليــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
1003721 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/22م ، وللم�سفـيــة وحدهــا حــق متثــيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ساطئ القرم - بناية الأفق - الطابق الثاين - مكتب رقم : 25 

�ش.ب : 2292 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 24695992 فاك�ش رقم : 24695991

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنه يقوم بت�سفـية 
�سركــة املزايا للهند�سة والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
1014391 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/11/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 

الغربة اجلنوبية - ولية بو�سر  - جممع رقم : 237 
 �سكة رقم : 3745 - مبنى رقم : 3791 الطابق الثاين - �سقة رقم : 22 

هاتـف رقــم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سعيد بن �سالح بن حممد الهنائي

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

يعلـن �سعيد بن �سالح بن حممد الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فوزي للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1628097 ، وفقا لتفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2018/12/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم : 98775569

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن �سيف بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف الفرو�سية املتحدة - ت�سامنية  
يعلن حمد بن �سيف بن علي الهنائي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سيف الفرو�سية املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1120781 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/30م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92109966
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املعادي املتحدة - ت�سامنية  

 - املتحدة  املعادي  ن�سيم  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الهنائي  علي  بن  �سيف  بن  حمد  يعلن 
التفــاق  وفــقــا   ،  1152091 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيـــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/30م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92109966
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن عبد الرحمن بن اأحمد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املكاتب �ش.م.م  
يعلن اأحمد بن عبد الرحمن بن اأحمد املزروعي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة دار املكاتب �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1071254 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/12/23م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 810 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95088059

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

زهري بن عبد الر�سا بن �ساملني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساملني لال�سترياد والت�سدير والتجارة �ش.م.م  
يعلن زهري بن عبد الر�سا بن �ساملني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �ساملني لال�سترياد والت�سدير 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1153917 ، وفقــا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/28م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99105001
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن علي بن حميد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحلان ال�صحراء للتجارة �ش.م.م  
يعلن حممد بن علي بن حميد البادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة اأحلان ال�سحراء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1018491 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   ، 2018/5/1م  املــوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 308 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99449755

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

ب�صري بن مبارك بن عبيد الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة ب�صري  بن مبارك بن عبيد الر�صيدي واأخيه للتجارة - ت�صامنية  

بــن مبــارك بن  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة ب�سيــر  يعلن ب�سري بن مبارك بن عبيد الر�سيدي 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لـدى  ، وامل�سجلــة  واأخيـــه للتجـــارة - ت�سامنيـــة  الر�سيدي  عبيد 
وحــده حق  وللم�سفـي   ، املــوؤرخ 2018/12/30م  ال�سركاء  وفقــا التفاق   ، بالرقـــم 3128091 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99512938

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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ثامر بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها لالأغذية �ش.م.م  
يعلن ثامر بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املها لالأغذية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1588460 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/3/12م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 18 ر.ب : 122

هاتف رقم : 24705830
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول اخلليج الإدارة امل�ساريع �ش.م.م  

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة حلــول اخلليــج الإدارة  يعلن ثامر بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري 
امل�ساريع �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1030300 ، وفقــا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 18 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24705830

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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في�سل بن حممد بن عبداللـه احلرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ملركز هال لالإلكرتونيات �ش.م.م  
يعلن في�سل بن حممد بن عبداللـه احلرمي اأنه يقـوم بت�سفـيـة مركز هال لالإلكرتونيات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1692682 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/28م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99107610
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سطيط بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بحر الدقم احلديثة �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن �سطيط بن �سامل الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع بحر الدقم 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1042206 ، وفقــا التفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/1م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 78 ر.ب : 418

هاتف رقم : 99366596
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حميد بن عبداللـه بن مبارك املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ودام احلديثة �ش.م.م 
يعلن حميد بن عبداللـه بن مبارك املجيني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع ودام احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1576267 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/5/20م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 450 ر.ب : 119
هاتف رقم : 99363717

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

داوؤود بن �سليمان بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر امل�سرق للتجارة - ت�سامنية  
يعلن داوؤود بن �سليمان بن علي الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة الفجر امل�سرق للتجارة - 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1752294 ، وفــقــا التفــاق  ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/7م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 332 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92222690

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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زكريا بن اأحمد بن �سيف العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء العامري للتجارة �ش.م.م  
يعلن زكريا بن اأحمد بن �سيف العمريي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة اأبناء العامري للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1512943 ، وفــقــا التفــاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/9/10م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 325 ر.ب : 600
هاتف رقم : 94190915 - 98080718 فاك�ش رقم : 24544958

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهوا�سي املتكاملة �ش.م.م  
تعلن ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع الهوا�سي 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1092424 ، وفــقــا التفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفـية وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
ال�سويريج - والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 71513749    
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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خمي�ش بن �سامل بن �سعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو خالد الرواحي املتكاملة �ش.م.م  
خالد  اأبو  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الرواحي  �سعيد  بن  �سامل  بن  خمي�ش  يعلن 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 1264056  ال�سجـــل  اأمانـة  ، وامل�سجلــة لـدى  املتكاملة �ش.م.م  الرواحي 
فـي  ال�سركـــة  وللم�سفـي وحــده حق متثيــل   ، املـــوؤرخ 2019/1/7م  ال�سركـــاء  وفــقــا التفــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املدرة - والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 98503500    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع اخلليج الوطني �ش.م.م  
يعلن خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سعاع اخلليج الوطني 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1162555 ، وفقــا التفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 18 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24705830    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سن بن علي بن ح�سن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلنار للتجارة العامة - ت�سامنية  
يعلن ح�سن بن علي بن ح�سن اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة جلنار للتجارة العامة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1011405 ، وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
2018/3/25م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 95201111    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن اإبراهيم بن اأحمد الفرقاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربق االأهلية للتجارة - ت�سامنية  
البــــرق  �سركة م�ساريــع  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الفرقاين  اأحمد  بن  اإبراهيــم  بــن  اأحمــد  يعلن 
 ، بالرقـــم 1046794  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لـدى  ، وامل�سجلــة  االأهلية للتجارة - ت�سامنية 
ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــــده  وللم�سفـــي   ، 2018/12/25م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفــاق  وفقــــا 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 608 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99664565    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حممد بن �سعيد العوي�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية  

يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة حممد بن �سعيد العوي�سي 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1257846 ، 
وفقــــا التفــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/12/16م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1371 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99470246    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

را�سد بن حمد بن حمدان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الركن االأخ�سر املتحدة �ش.م.م  
يعلن را�سد بن حمد بن حمدان الهنائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع الركن االأخ�سر 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1125042 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99850223    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سقر بن مدين بن �سامل فا�سل  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنارة ال�ساملة للخدمات الكهربائية - تو�سية   
يعلن �سقــر بــن مديـــن بـــن �سالـــم فا�سل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة االإنارة ال�ساملة للخدمات 
الكهربائية - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 2220393 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 720 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99490688    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنارة املدن للخدمات الكهربائية - تو�سية  

للخدمات  املدن  اإنارة  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  فا�سل  �سالـــم  بن  مدين  بــن  �سقــر  يعلن 
الكهربائية - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2220385 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 720 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99490688    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لالإنارة واخلدمات الكهربائية - تو�سية   
يعلن �سقـــر بن مديــــن بن �سالـــم فا�سل اأنه يقوم بت�سفـيـة �سركة �ساللة لالإنارة واخلدمات 
الكهربائية - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2220377 ، وللم�سفي 
وحــــده حـــق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 720 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99490688    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مدين بن �سامل بن �سعيد فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكا�سر للخدمات الفنية والهند�سية �ش.م.م   
يعلن مدين بن �سامل بن �سعيد فا�سل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة الكا�سر للخدمات الفنية والهند�سية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1083007 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 720 ر.ب : 211
هاتف رقم : 99490688

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن اأحمد بن عي�سى املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدائن ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية   
يعلن خالد بن اأحمد بن عي�سى املع�سني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املدائن ال�ساملة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1137823 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـــــي   ، 2018/12/30م  املـــوؤرخ 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم : 96102026    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يو�سف بن مطر بن فتح بيت �سمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمداد �ساللة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   
يعلن يو�سف بن مطر بن فتح بيت �سمري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة اإمداد �ساللة للتجارة 
، وفقا  بالرقم 2125684  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  ، وامل�سجلة  واملقاوالت - ت�سامنية 
فـي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــق  وحده  وللم�سفي   ، 2018/12/26م  املـــوؤرخ  ال�سركـاء  التفاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 815 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99167773    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سني بن �سامل باعمر
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �سمهرم �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية   
 - ال�ساملة للتجارة  اأبراج �سمهرم  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة  يعلن ح�سني بن �سامل باعمر 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1119815 ، وفقا التفاق ال�سركـاء 
املـــوؤرخ 2018/12/2م ، وللم�سفي وحده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ص.ب : 76 ر.ب : 211
هاتف رقم : 95943000    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي

عامر بن ت�سكر �سبتي �لعويرة
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جاكا للتجارة و�ملقاوالت - فرع م�سقط �ص.م.م   
يعلن عامر بن ت�سكر �سبتي العويرة اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة جاكا للتجارة واملقاوالت - فرع 
، وفقا التفاق  الـتجاري بالرقم 1123432  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلة لـدى  م�سقط �ش.م.م 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/6/26م ، وللم�سفي وحده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم : 99490415    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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�سعيد بن �سالح بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة خدمات التنمية وتطوير امل�ساريع ال�سناعية �ش.م.م  

يعلن �سعيد بن �سالح بن حممد الهنائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة خدمات التنمية وتطوير 
امل�ساريع ال�سناعية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1724827 ، 
وفقــــا التفــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/12/27م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 98775569    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأ�سعد بن �سعيد بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الطبيعة �ش.م.م  
يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن حمد العامري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �ساطئ الطبيعة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1059527 ، وفقــــا التفــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
2018/6/11م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�سقط
�ش.ب : 333 ر.ب : 122

هاتف رقم : 95417236    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة املالك الطبية �ش.م.م  
يعلن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة عيادة املالك الطبية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1217907 ، وفقــــا التفــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
2018/2/28م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 18 ر.ب : 122

هاتف رقم : 24705830    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعيدة خلدمات االأع�ساب �ش.م.م  

يعلن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة ال�سعيدة خلدمات االأع�ساب 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1192784 ، وفقــــا التفــاق ال�سركــــاء 
املــــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 18 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24705830    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش البوادي احلديثة �ش.م.م  
يعلن خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سم�س البوادي احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1162552 ، وفقا التفــاق ال�سركــــاء 
املــــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 18 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24705830    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن نا�سر القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوالح املتحدة �ش.م.م  
يعلن حممد بن را�سد بن نا�سر القنوبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املوالح املتحدة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1704427 ، وفقا التفــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
2018/12/26م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب : 296 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99411488    
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-270-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

جهاد بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سى للخدمات الهند�سية والتجارة �ش.م.م  
يعلن جهاد بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املر�سى للخدمات الهند�سية 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1161648 ، وللم�سفـــــي 
وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفـيــــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99008072    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عي�سى بن حممد بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ش للموارد الطبيعية �ش.م.م  
للموارد  النربا�ش  �سركـــة  بت�سفـيــــة  يقــــوم  اأنه  العامري  �سامل  يعلن عي�سى بن حممد بن 
الطبيعية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1243300 ، وفقا التفــاق 
ال�سركــــاء املــــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــــة فـــي الت�سفـيــــة 
اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 18 ر.ب : 122
هاتف رقم : 24705830    

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يا�شر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليم ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - تو�شية
ال�ساملة  �سليم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سنفري  حممد  بن  عبداللـه  بن  يا�سر  يعلـن 
للتجــــارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1073655 ، 
وفقـــا التفــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/12/31م ، وللم�سفـــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99298183
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإجناز املتحدة للكهرباء واملقاوالت - تو�شية

االإجنــــاز  �سركــــــة  بت�سفـيـــــة  يقـــــوم  اأنـه  ال�سنفــــري  بن حممــــد  عبداللـه  بن  يا�ســـــر  يعلــــن 
املتحـــــدة للكهرباء واملقــــاوالت - تو�سية  ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1123141 ، وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/12/31م ، وللم�سفـــي وحــده حـق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99298183
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حامد بن عبداللـه بن اأحمد باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع باعمر املتحدة - تو�شية
يعلن حامد بن عبداللـه بن اأحمد باعمر اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة م�ساريع باعمر املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1765884 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

والية �شاللة - حمافظة ظفار 
هاتـف رقــم : 98816222

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رميا�ش احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حامد بن عبداللـه بن اأحمد باعمر اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رميا�س احلديثة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1026967 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/25م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 98816222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطوير اخلليجية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

التطوير اخلليجية  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  باعمر  اأحمد  بن  بن عبداللـه  يعلن حامد 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 2187990 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 98816222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطوير الذهبية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن حامد بن عبداللـه بن اأحمد باعمر اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة التطوير الذهبية للتجارة 
وفقا   ،  2195534 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 98816222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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فوزية بنت رجب بن خمي�ش البدر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزيني العفية للتجارة - ت�شامنية
تعلن فوزية بنت رجب بن خمي�س البدر اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة مزيني العفية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1088293 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 93597846
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

دالل بنت �شعيد بن �شرور النوبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فاطمة ودالل للتجارة - ت�شامنية
تعلن دالل بنت �سعيد بن �سرور النوبية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة فاطمة ودالل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1077770 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99096689

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

-275-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

�شعيدة بنت رم�شان بن جمعان بيت ن�شيب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �شعيدة بنت رم�شان بن جمعان بيت ن�شيب �أنـها تقـوم بت�شفـية �شركـــة خطوط دملون 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1023766 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/17م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 915 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99711219

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

رائدة بنت فائز بن ب�شري بيت �شعد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرائعة لالأزياء - ت�شامنية 
 - الرائعة لالأزيــــاء  اأنـها تقـوم بت�سفـيـة �سركة  �سعــد  ب�سيـر بيت  تعلن رائدة بنت فائز بن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــــم 1004383 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99099527

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية
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عبداللـه بن �شليمان بن �شامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأربع للتجارة �ش.م.م
للتجارة  االأربع  �سركـة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  �سامل  بن  �سليمان  بن  عبداللـه  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 2107554 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/30م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 1231 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 92777700

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عو�ش بن �شامل بن حممد ال�شمني عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز �شاللة للفطائر واحللويات - ت�شامنية
يعلن عو�س بن �سامل بن حممد ال�سمني عامر جيد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة مركز �ساللة 
للفطائر واحللويات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1025486 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 2018/6/27م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 95193301
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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معمور بن �شامل بن �شهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلياد الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية
للتجارة  الوطنية  اجلياد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العامري  �سهيل  بن  �سامل  بن  معمور  يعلن 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2196620 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/12/26م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99292600
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالعزيز بن بخيت بن �شامل عل�ش الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدهاء املتحدة للتجارة - ت�شامنية
يعلــن عبدالعزيـز بن بخيــت بن �سالــم عل�س الكثيــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــــة الدهــاء 
املتحدة للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1157713 ، 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب : 122 ر.ب : 214
هاتـف رقــم : 96406029

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شعيد بن م�شلم بن �شامل غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن م�شلم �شامل غوا�ش و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن م�سلم بن �سامل غوا�س اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــة حممـــد بن م�سلـــم �سالــــم 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سركاه  غوا�س 
1047844 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99292374
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالنبي بن عرفة بن عبيدان بيت عبيدان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة املحيط الهندي ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبدالنبي بن عرفة بن عبيدان بيت عبيدان اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املحيط الهندي 
ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1085832 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/12/26م ، وللم�سفـــي وحــده حــق متثيـــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 99495984
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن �شليم بن م�شلم اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلازر املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة اجلازر املتكاملة �س.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1191845  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 5 ر.ب : 712

هاتـف رقــم : 99376777
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكحل الوطنية �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع الكحل الوطنية 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 6087272 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1365 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99376777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجع الرمال �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منتجع الرمال �س.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــــم 1233354 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3519 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99376777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالرحمن بن حممد بن م�شلم العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة م�شاريع الدر الوطنية للخدمات ال�شناعية والتجارية �ش.م.م

يعلــن عبدالرحمــن بن حممـــد بن م�سلــــم العمـــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة م�ساريــــع 
الدر الوطنية للخدمات ال�سناعية والتجارية �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 2146878 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/31م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 96555285
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن م�شلم بن علي العمري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن م�شلم بن علي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن م�سلم بن علي العمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة حممد بن م�سلم بن علي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 2050145 ، 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــــة  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حـــــق  وحــده  وللم�سفـــي 

مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96555285

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شامي بن اأحمد بن ن�شيب ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة متحدون �شاللة للتجارة �ش.م.م
�ساللة  متحدون  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سنفري  ن�سيب  بن  اأحمد  بن  �سامي  يعلن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1060549 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/12/26م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 95992233
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عامر بن بخيت ال�شاوي جداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الركن العامر للتجارة �ش.م.م
للتجارة  العامر  الركن  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  جداد  ال�ســـاوي  بخيــت  بن  عامـــر  يعلن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1315502 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 92272212
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن علي امل�شيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج امل�شرق للتجارة -ت�شامنية
 - للتجــارة  امل�سـرق  برج  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  امل�سيخي  �سامل بن علي  اأحمد بن  يعلن 
وفقــا التفـــاق   ، بالرقـــــم 2102030  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلــــة لدى   ، ت�سامنيــــة 
ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/12/30م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 93255222
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن �شعيد بن را�شد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن �شعيد را�شد املعمري و�شركاه للتجارة -تو�شية

�سعيد  بن  عبداللـه  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املعمري  را�سد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
را�سد املعمري و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
2044803 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 359 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 93790000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نادر بن هالل بن خمي�ش البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور ال�شم�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  ال�سم�س  نور  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  نادر بن هالل بن خمي�س  يعلن 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1190076 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 91100772
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن �صامل بن علي ال�صاحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صام الف�صي للم�صاريع العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سامل بن علي ال�ساحلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة احل�سام الف�سي للم�ساريع 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1103917 ، وفقا التفاق  العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/12/23م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 705 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 96226296
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن ح�صن بن عبداللـه البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأوجام �ش.م.م
 ، االأوجام �ش.م.م  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  يعلن حممد بن ح�سن بن عبداللـه 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041052 ، وفقــا التفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/4م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 37 ر.ب : 312
هاتـف رقــم : 99234702

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-285-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

�صامل بن را�صد بن �صليم ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صامل بن را�صد ال�صنيدي وولده - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سامل بن را�سد ال�سنيدي 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1516140 ، وللم�سفـي  ، وامل�سجلـة لدى  وولده - تو�سية 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواطي مزون - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سواطي مزون - تو�سية ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1735357  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
غال - ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البتكار الرائد �ش.م.م

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة االبتكــــار الرائد �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1139660  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 402 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99421330
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العتاد للحديد واخلردة - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة العتاد للحديد واخلردة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1088177 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية جعالن بني بوعلي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة العمران للتجارة واملقاولت - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة منارة العمران للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1684396 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - ولية مطرح

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الراي للخدمات البيطرية - تو�صية

للخدمــــات  الـــراي  �سركـــة  بت�سفـية  يقــــوم  اأنـه  ال�سنيدي  �سليـم  بن  را�سـد  بن  �سالـــم  يعلن 
البيطرية - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1610759 ، وللم�سفـــي 
وحــــده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبل الطور للتجارة - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جبل الطور للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8061793 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة العطاء للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة واحة العطاء للتجارة  ال�سنيدي  يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم 
 ،  3200710 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيـــة   - واملقــــاوالت 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفجرية ملقاولت البناء واأعمال الديكور - تو�صية
يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الفجرية ملقاوالت البناء 
 ،  1678728 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - الديكور  واأعمال 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 402 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقدم الوطنية التجارية - ت�صامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة التقـــدم الوطنيــــة  يعلن �سالـــــم بن را�ســـد بن �سليـــم ال�سنيـدي 
التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4073304 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية جعالن بني بوعلي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ش.ب : 373 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات البقيع - تو�صية

يعلن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة نقليات البقيع - تو�سية ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1046862  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية جعالن بني بوعلي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ش.ب : 373 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 99421330

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

علي بن عبداللـه بن را�صد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأما�صي �صحار املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن علي بن عبداللـه بن را�سد اجلهوري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأما�سي �سحار املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1152307 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 580 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 92317522

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية  
ل�صركة عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�صريكه للتجارة -ت�صامنية

يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة عمر بن عبداللـه بن 
اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري  حممد املعمــري و�سريكه للتجـــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى 
بالرقـم 1070928 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة  
�ش.ب : 1224 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 97077743

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن علي بن حم�صن و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة عبداللـه بن علي بن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  حم�سن 
3166864 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة  

�ش.ب : 476 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 96625500

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن م�صلم بن را�صد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة الباطنة احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن را�سد البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة واحة الباطنة احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075930 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 231 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 93399160
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن �صيف بن �صند الري�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأحمد بن �صيف بن �صند الري�صي و�صركاه للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأحمد بن �سيف بن �سند  يعلن اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي 
الري�سي و�سركاه للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3211851 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
ولية لوى - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 100 ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 99327572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-293-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

عزان بن حمد بن �صامل الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حمد بن �صامل الربيكي وولده للتجارة واملقاولت - تو�صية

يعلن عزان بن حمد بن �سامل الربيكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة حمد بن �سامل الربيكي 
وولده للتجــــارة واملقــاوالت - تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 
3091163 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 94211111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن اأحمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأحمد بن علي  بن حممد العجمي وولده للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن اأحمد بن علي العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأحمد بن علي  بن حممد 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  وولده  العجمي 
3140067 ،  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 33 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 92792632
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صيد اأحمد �صيد با�صم ح�صمتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الربج الذهبي احلديث للتجارة العامة ) �صركة منطقة حرة ( �ش.م.م

احلديث  الذهبي  الربج  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ح�سمتي  با�سم  �سيد  اأحمد  �سيد  يعلن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  العامة ) �سركة منطقة حرة ( �ش.م.م  للتجارة 
بالرقـم 1309314 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

املنطقة احلرة - ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
هاتـف رقــم : 00971503784239

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ب�صمة الكون احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن حممد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة ب�سمة الكون احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1136527 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97744427
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عادل بن اإبراهيم بن علي البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة ال�صريعة للتجارة �ش.م.م
ال�سريعة  بهجة  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البو�سعيدي  علي  بن  اإبراهيم  بن  عادل  يعلن 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1714511  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 772 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 95543375
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

عبداللـه بن علي بن �صعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاولت - تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1045152 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 154 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 99329292
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ثامر بن �صعيد بن اأحمد ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلفينة للنقليات �ش.م.م
يعلن ثامر بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اجلفينة للنقليات �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1566121 ، وفقا التفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/12م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

روي - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 18 ر.ب : 122

هاتـف رقــم : 24705830
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

داوؤود بن �صليمان بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروبيان الذهبي للتجارة - ت�صامنية
يعلن داوؤود بن �سليمـــان بن عـلــــي الوهيبـــي اأنـه يقـوم بت�سفـــية �سركـــة الروبيــان الذهبــــي 
وفقا   ،  1659014 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/5م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 133 ر.ب : 134
هاتـف رقــم : 92222690

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن باقر بن عطا اللـه املقد�س
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقد�سي الدولية �س.م.م
يعلن بدر بن باقر بن عطا اللـه املقد�ش اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة املقد�سي الدولية �ش.م.م , 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1078344 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2018/5/1م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 2990 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99338378

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ب�سري بن مبارك بن عبيد الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سري الر�سيدي و�سركاه للتجارة �س.م.م
يعلن ب�سري بن مبارك بن عبيد الر�سيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة ب�سري الر�سيدي و�سركاه 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1552880 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2018/12/30م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : 99512938
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صامل بن عبداللـه باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النجمة الثالثية العاملية لال�صتثمارات �ش.م.م
اأنــــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة النجمـــة الثالثيـــة العامليــــة  يعلن �سالــــم بن عبداللـه باعمـــر 
وفقا   ،  1555731 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  لال�ستثمارات 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 783 ر.ب : 113

هاتـف رقــم : 99449009
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمد بن �صيف بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ورود كبارة للتجارة - ت�صامنية
يعلن حمد بن �سيــــف بن علــــي الهنائـــي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــــة ورود كبـــارة للتجـــــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1033537 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/30م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92109966
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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وليد بن حمد بن حمود الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنائن مزون للتجارة - ت�صامنية
يعلن وليد بن حمد بن حمود الريامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جنائن مزون للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027062 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/25م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 248 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 99511976

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة حافظ وحمفوظ  يعلن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي 
 ،  1034992 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة  اجلفيلي 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املوالح اجلنوبية - ولية ال�صيب

�ش.ب : 316 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99355439

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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املكتب الإقليمي - حما�صبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوات املجد �ش.م.م
يعلن املكتـــب االإقليمــي - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خطــوات املجد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1139980 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
فاك�ش رقم : 24484726 هاتـف رقــم : 24484107 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن م�صعود ال�صرجي للتجارة �ش.م.م

يعلن املكتــب االإقليمــي - حما�سبـــون قانونيــون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــــة ابـــن م�سعـــود 
ال�سرجي للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1144940 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
فاك�ش رقم : 24484726 هاتـف رقــم : 24484107 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة متا�صك املتكاملة �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمــي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة متا�سك املتكاملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1220232 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/2م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صماء حفيت 
�ش.ب : 338 ر.ب : 118

فاك�ش رقم : 24484726 هاتـف رقــم : 24484107 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

يحيى بن �صعيد بن �صهيل غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرايا النجد للتجارة - ت�صامنية
يعلن يحيى بن �سعيد بن �سهيل غوا�ش اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة مرايا النجد للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1052570  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 211 ر.ب : 776

هاتـف رقــم : 92408588 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صعود بن را�صد بن �صعيد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرحمات احلديثة �ش.م.م
 ، الرحمات احلديثة �ش.م.م  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة  الرحبي  را�سد بن �سعيد  يعلن �سعود بن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1193088 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/5م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلو�ش - ولية ال�صيب
�ش.ب : 266 ر.ب : 119

هاتـف رقــم : 92222357
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صيخة بنت نا�صر بن جمعة الفار�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة موؤ�ص�صة ال�صال للتجارة - ت�صامنية
ال�سال  موؤ�س�سة  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  الفار�سية  جمعة  بن  نا�سر  بنت  �سيخة  تعلن 
للتجارة - ت�سامنيـة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1532022 ، وفقــــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/3م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 232 ر.ب : 115 روي

هاتـف رقــم : 94090888
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــية
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ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهوا�سي املتحدة �ش.م.م
تعلن ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية اأنـها تقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع الهوا�سي 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــــم 1089181 ،  وفقــــا التفاق 
اأمام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 71513749
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

موزة بنت مو�سى ال�سالمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منال وموزة للتجارة �ش.م.م
تعلن موزة بنت مو�سى ال�سالمية اأنـها تقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع منال وموزة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــــم 1276591 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 90101101

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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اإبراهيم بن نا�سر بن �سعيد الهادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال حطني للتجارة �ش.م.م  
يعلن اإبراهيم بن نا�سر بن �سعيد الهادي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة رمال حطني للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1182922 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/24م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 2255 ر.ب : 112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن را�سد املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الهند�سية اخلا�سة �ش.م.م  
اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اخلدمات الهند�سية  يعلن حممد بن خمي�ش بن را�سد املنذري 
اخلا�سة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1064707 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/8/19م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1606 ر.ب : 132
هاتف رقم : 98979897

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-305-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

را�سد بن �سيف بن حممد الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة للنظارات �ش.م.م  
للنظارات  القمة  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  الراجحــي  �سيف بن حممد  بــن  را�ســد  يعلــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1761382 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 254 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95870712

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �ش.م.م  

يعلــن را�ســد بــن �سيف بن حممد الراجحــي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سويدية للخدمات 
والتجهيزات الطبية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1008651 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 254 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95870712

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن جمعة بن �سعيد الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ورا�سد اأبناء جمعة �سعيد الغداين - ت�سامنية  
يعلــن حممد بن جمعة بن �سعيد الغداين اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة حممد ورا�ســد اأبنــاء 
بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - الغدانــي  �سعيد  جمعة 
، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املـــوؤرخ 2018/12/30م  ال�سركـــاء  ، وفقا التفـــاق   1184741
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96688823

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ذهل بن نا�سر بن حممد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريك املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م  
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سريــك املتحــدة  يعلــن ذهــل بن نا�سر بــن حممــد النبهــاين 
، وفقا  بالرقـــــم 1053596  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  لال�ستثمار �ش.م.م 
فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/12/27م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة ال�سمالية - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 246 ر.ب : 113
هاتف رقم : 92889556

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-307-



اجلريدة الر�سمية العدد )1277(

يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم م�سارف اأتني �ش.م.م

يعلـن يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مطعم م�سارف اأتني �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1006742 ، وللم�سفـي وحـــده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

�ش.ب : 815 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99167773

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك للخدمات التجارية - ت�سامنية

يعلـن يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة اأمالك للخدمات التجارية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1030871 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

�ش.ب : 815 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99167773

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�سني بن �سامل باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سني مل�ستح�سرات التجميل والعطور �ش.م.م 

التجميل  مل�ستح�سرات  احل�سني  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  باعمر  �سامل  بن  ح�سني  يعلـن 
والعطور �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2204622 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/2م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
 واليـة �ساللة  - حمافـظــة  ظفار

�ش.ب : 76 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 95943000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق اخلري للتجارة - تو�سية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سروق اخلري للتجارة - تو�سية ،  يعلـن ح�سني بن �سامل باعمر 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 2161095 ، وفقــــا التفـــاق ال�سركــــاء املــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/2م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

 واليـة �ساللة  - حمافـظــة  ظفار
�ش.ب : 76 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 95943000
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأبو بكر بن �سامل بن علي امل�سيخي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرير الذهبية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأبو بكر بن �سامل بن علي امل�سيخي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خط احلرير الذهبية 
وفقا   ،  1311837 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/1/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 95922250
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
فهد بن �سالح بن نا�سر الهوتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وفهد الهوتي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن فهــد بن �سالــح بن نا�ســر الهوتــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نا�سر وفهــد الهوتـــي 
وفقا   ،  1366092 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 7867 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95760336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وفهد الهوتي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن فهــد بن �سالــح بن نا�ســر الهوتــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد وفهــد الهوتـــي 
وفقا   ،  1375113 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 7867 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95760336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود �ستال للتجارة - ت�سامنية
يعلــن فهــد بن �سالــح بن نا�ســر الهوتــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ورود �ستــال للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1182092 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/17م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة اإبراء - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

�ش.ب : 3581 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 95760336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سعيد بن حممد بن مبارك الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر الرمي�ش للتجارة �ش.م.م
يعلـــن �سعيـــد بن حممد بن مبــارك الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منابـــــر الرميــــــ�ش 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1134053  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 907 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99547732
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خلفان بن را�سد بن خلفان املنذري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الريان - تو�سية

يعلــن خلفــان بن را�ســـد بن خلفان املنــذري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مفرو�ســـات الريــــان - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1071814 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99326589

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سم�ش املتحدة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بوابة ال�سم�ش املتحدة  يعلـن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1159903 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 18 ر.ب : 122

هاتـف رقــم : 24705830
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سباح اجلديد �ش.م.م

يعلـن باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع امل�سباح اجلديد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1249651 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/11/15م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة مطرح - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 978 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99881474

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عي�سى بن عبداللـه بن �سالح الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحفة �ش.م.م
 ، التحفة �ش.م.م  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  الوهيبي  يعلـن عي�سى بن عبداللـه بن �سالح 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1294725 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/25م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - واليـة مطرح  - حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم : 99331228

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمود بن علي بن حمود التهامي

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

 ، العاملية �ش.م.م  التهامي  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  التهامي  يعلـن حمود بن علي بن حمود 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1733222 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2018/12/16م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتـف رقــم : 98246999
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية للخدمات البيئية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سامل بن اأحمد ال�سنفري ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة الدولية للخدمات البيئية 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1102399 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط للخدمات التعليمية والتدريبية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن اأحمد ال�سنفري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�سقط للخدمات التعليمية 
والتدريبية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1749196 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط االأبي�ش للمقاوالت والنقل �ش.م.م 

يعلن اأحمد بن �سامل بن اأحمد ال�سنفري ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة اخلط الأبي�ش للمقاولت 
والنقل �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1081331 ، عــن انتهاء اأعمال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

م�شلم بن ح�شن بن م�شعود قهور املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يانون للتجارة - ت�شامنية
يعلن م�سلم بن ح�سن بن م�سعود قهور املهري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة يانون للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2036681 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عبداللـه بن عمر بن م�شعود الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غ�شون اجلبل للتجارة - تو�شية
يعلـــن عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�ش ب�سفـته امل�سفي ل�سركة غ�سون اجلبل للتجارة - 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 2109530  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلديقة الدولية للخدمات ال�شياحية �ش.م.م 
الدولية  احلديقة  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  الروا�ش  م�سعود  بن  عمر  بن  عبداللـه  يعلـــن 
للخدمات ال�سياحية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2162270 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوة الرابحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�ش ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اخلطوة الرابحة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1046673 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن �شامل بن �شهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التدفق املتميزة �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن �سهيل العامري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة التدفق املتميزة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1310302 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية لال�شتثمار ال�شياحي �ش.م.م
لال�ستثمار  العامليـــة  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سنفري  عامر  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلن 
ال�سياحي �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 2135361 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثمار العقارية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن عامر ال�سنفري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ثمار العقارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1056195 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دكتل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن عامر ال�سنفري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة دكتل للم�ساريع املتحدة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1104216 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

زينب بنت اأحمد بن �شامل ال�شنفرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأغيدان للتجارة - ت�شامنية
تعلن زينب بنت اأحمد بن �سالــم ال�سنفــرية ب�سفـتهـــا امل�سفــــيـــة ل�سركــــــة اأغيدان للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1032889 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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التفات بنت ربيع بن دروي�ش بيت ريحان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة فاطمة بنت اإبراهيم ح�صن و�صريكاتها للتجارة - ت�صامنية

بنت  ل�سركــــــة فاطمــة  امل�سفــــية  ربيع بن دروي�ش بيت ريحان ب�سفـتــــها  بنت  التفات  تعلن 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــــة لـدى  اإبراهيم ح�سن و�سريكاتها للتجارة - ت�سامنية 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  2219409 بالرقم 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــية

عبداللـه بن بخيت بن اأحمد حاردان  
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هامات م�صقط العاملية - تو�صية
يعلن عبداللـه بن بخيت بن اأحمد حاردان ب�سفـته امل�سفي ل�سركة هامات م�سقط العاملية - 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1206705  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوهاجر الدولية للتجارة - تو�صية

يعلــــن عبداللـه بن بخيــــت بن اأحمــد حــاردان ب�سفـتـــه امل�سفـي ل�سركـــة بوهاجـــر الدوليــــة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1255538 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

يو�صف بن �صعيد بن اأيوب اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة احلديثة للتعمري �ش.م.م
احلديثة  املدينة  ل�سركـــة  امل�سفـي  ب�سفـتـــه  اخلرو�سي  اأيوب  بن  �سعيد  بن  يو�سف  يعلــــن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1007477 ، عــن انتهــاء  للتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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اأحمد بن علي بن �صامل املخلدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحيط الوا�صع العاملية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن علي بن �سامل املخلدي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة املحيـــط الوا�ســــع العامليــــة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1149767 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

ن�صر بن عامر بن �صوين احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حدث امل�صتقبل �ش.م.م
يعلن ن�سر بن عامر بن �سوين احلو�سني ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة حدث امل�ستقبل �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1690930 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

اأحمد بن �صعيد بن حمود الندابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صما �صمائل امل�صيئة - ت�صامنية
اأحمد بن �سعيد بن حمود الندابي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سما �سمائل امل�سيئة -  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1114483 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صهيل بن حممد بن �صهيل ال�صايغي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع ال�صايغي وال�صليماين للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �سهيل بن حممد بن �سهيل ال�سايغـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريـــع ال�سايغــي 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت  للتجارة  وال�سليماين 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،1028036 بالرقم 

امل�صفــيلأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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دعد بنت �صعيد بن حممد الكثريية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دعد �ش.م.م
 ، �ش.م.م  دعد  ل�سركــــــة  امل�سفــــيـــة  ب�سفـتهـــا  الكثريية  حممد  بن  �سعيد  بنت  دعد  تعلن 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1084495 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــية

اأحمد بن عبداللـه ال�صاملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روؤية للت�صميمات الع�صرية �ش.م.م
الع�سرية  للت�سميمات  روؤية  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  ال�ساملي  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1229111 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

رابعة بنت ب�صري بن عبداللـه ال�صرجية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة بيت العرب للخياطة والتطريز للمالب�ش الن�صائية - ت�صامنية

العرب  بيت  ل�سركــــــة  امل�سفــــيـــــة  ب�سفـتهــــا  ال�سرجيـــة  بن عبداللـه  ب�سري  بنت  رابعــة  تعلن 
للخياطة والتطريز للمالب�ش الن�سائية - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1138866 بالرقم 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهور املخرتع للتجارة - ت�صامنية

ال�سرجية ب�سفـتهـــا امل�سفــــيـــة ل�سركــــــة زهور املخرتع  تعلن رابعة بنت ب�سري بن عبداللـه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 6065902 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــية
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موري�صون م�صقط - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ات�صال للم�صاريع التجارية �ش.م.م
يعلن موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة ات�سال للم�ساريع 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1029872 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دانة ال�صبيخي للتجارة - ت�صامنية

يعلن موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة دانة ال�سبيخي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3211002 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية خلدمات اإعادة التاأمني �ش.م.م

يعلن موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة العاملية خلدمات 
عــن   ،  1179375 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  التاأمني  اإعادة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوب�صون ال�صرق االأو�صط �ش.م.م
يعلن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة جوب�سون 
ال�سرق الأو�سط �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1213633 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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حممد بن خلفان بن اأحمد ال�شعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن خلفان بن اأحمد ال�سعيبي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة م�سي للتجارة �ش.م.م ، 
الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن  بالرقم 1092146،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن مبارك بن �شيخان الوائلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل الفريحات للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن مبارك بن �سيخان الوائلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جبل الفريحات للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7045344 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات الفريحات التجارية - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن مبارك بن �سيخان الوائلي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة مرتفعات الفريحات 
عــن   ،  7046146 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - التجارية 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حميد بن حممد بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول البليدة للتجارة �ش.م.م
يعلن حميد بن حممد بن حميد البحري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سهول البليدة للتجارة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  7066031 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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عو�ش بن مرهون بن �صامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عو�ش وخلفان اأبناء مرهون بن �صامل العلوي للتجارة - ت�صامنية

اأبناء  امل�سفـــي ل�سركـــة عو�ش وخلفان  العلوي ب�سفـتـــه  يعلن عو�ش بن مرهون بن �سامل 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  العلوي  �سامل  بن  مرهون 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  7003471 بالرقم 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عثمان بن حمد بن م�صلم الوح�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صرق �صنك للتجارة �ش.م.م
يعلن عثمـــان بن حمـــد بن م�سلـــم الوحـ�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة �ســـرق �سنك للتجـــارة 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1079477 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

باقر بن ح�صن بن يعقوب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القرن للعقارات واال�صتثمار �ش.م.م
للعقـــــارات  القــــرن  ل�سركــــــة  امل�سفـــي  اللواتــي ب�سفـتــــه  يعقـــوب  باقـــر بن ح�ســن بن  يعلن 
وال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1031091 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة باقر وعلي للتجارة العامة واملقاوالت - ت�صامنية
للتجارة  وعلي  باقر  ل�سركــــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  اللواتي  يعقوب  بن  ح�سن  بن  باقر  يعلن 
العامة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1484494 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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حامد بن عبدالر�صول بن جمعة الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات حامد عبدالر�صول و�صركاه - تو�صية
امل�سفـــي ل�سركة نقليات حامد  الزدجايل ب�سفـتـــه  يعلن حامد بن عبدالر�سول بن جمعة 
عبدالر�سول و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1008188 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

يو�صف بن حممد بن اأحمد اجلعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط بابل للتجارة واملقاوالت - تو�صية
للتجارة  بابل  ل�سركـــــة خط  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  اأحمد اجلعدي  بن  يو�سف بن حممد  يعلن 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2166984 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صامل بن حممد اأحمد اجلعدي وولده للتجارة - تو�صية
يعلــن يو�ســـف بن حممـــد بن اأحمـــد اجلعــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة �سالـــم بن حممـــد 
اأحمد اجلعدي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1059352 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن اأحمد اجلعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـــن اأحمـــد بن حممـــد بن اأحمــــد اجلعــــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــــة زهيــر للتجـــــارة 
عــن   ، بالرقم 2004372  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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م�صلم بن عامر العوائد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املتحدون الهند�صية �ش.م.م
يعلن م�سلــــم بن عامـــر العوائـــد ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركــــة املتحـــدون الهند�سيـــة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1160054 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

حممد بن ر�صا بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نور اخلليج املتحدة للم�صاريع �ش.م.م
املتحدة  اخلليج  نور  ل�سركـــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  اللواتي  حممد  بن  ر�سا  بن  حممد  يعلن 
عــن   ،  1063423 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  للم�ساريع 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

بدر بن �صعيد بن حممد ال�صعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعيبي التجارية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سعيد بن حممد ال�سعيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ال�سعيبي التجارية �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1414070 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

فا�صل بن حممد بن يو�صف العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرادن للتجارة - ت�صامنية
يعلن فا�سل بن حممد بن يو�سف العجمي ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة الرادن للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3158667 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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�سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �المتياز �لدولية للخدمات �لعامة �ش.م.م
تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـها امل�سفــــية ل�سركــــة االمتياز 
اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم  لـــــدى  ، وامل�سجلــــة  الدوليـــة للخدمــــات العامــــة �ش.م.م 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام  ، عـــن انتهــاء   1275711

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية

�سلطان بن �سيف �ل�سالمي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع عهد �لنه�سة �لتجارية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سيف ال�سالمي ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع عهد النه�سة التجارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1023096 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

مو�سى بن حارب بن حممد �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة حارب بن حممد �ل�سيابي و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

بـــن حمـــمد  امل�سفــــي ل�سركــــة حـــارب  ال�سيابي ب�سفـتـه  يعلن مو�سى بن حارب بن حممد 
الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  واأوالده  ال�سيابي 
بالرقـــم 1330756 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا 

الأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حبيب بن عبد�للـه بن حبيب �خل�سيبي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خل�سيبي و�ليعربي لالأعمال �لتجارية �ش.م.م
امل�سفــــي ل�سركــــة اخل�سيبي  بـــن حبيـــب اخل�سيــــبي ب�سفـتـــه  بـــن عبداللــــه  يعلــن حبيـــب 
واليعربـــي لالأعمـــال التجاريــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام  ، عـــن انتهــاء   1268190

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي 
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فا�سل بن غ�سن بن فا�سل �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ �خلليج �حلديثة - تو�سية
يعلن فا�سل بن غ�سن بن فا�سل املعمري ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلليج 
احلديثة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1072957 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سقر �لبو�دي �ملتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن فا�سل بن غ�سن بن فا�سل املعمري ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة �سقر البوادي املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1161985 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن حممد بن علي �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنم �لفلك �لوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن حممد بن علي الفار�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركــة جنـــم الفـــلك الوطنيـــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1150351 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

يحيى بن �أحمد بن علي �لري�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملحيط �لعربي للتجارة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن اأحمد بن علي الري�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة املحيــط العربــي للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3175863 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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ر��سد بن مطر بن �سيف �لقريني
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة غريب ور��سد �أبناء مطر بن �سيف �لقريني للتجارة - ت�سامنية

يعلن را�سد بن مطر بن �سيف القريني ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة غريب ورا�سد اأبناء مطر بن �سيف 
القريني للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3012395 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

عبـــدو جـــوزف كــر�د�غ
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �نكو �سحار �ش.م.م
لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  انكو �سحار  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتـه  كراداغ  يعلن عبدو جوزف 
الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1113369 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة 

القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

منت�سر بن عبد�للطيف بن عبد�لنبي �لزدجايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلوري �لدولية للم�ساريع �لذهبية - تو�سية
اجلـــوري  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتـه  الزدجايل  بن عبدالنبي  بن عبداللطيف  يعلن منت�سر 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - الذهبية  للم�ساريع  الدوليـــة 
1129332 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

يحيى بن عبد�للـه بن حممد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ورثة عبد�للـه بن حممد �لفار�سي للتجارة - تو�سية
بــن عبداللـــه بن حممد الفار�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة ورثة عبداللـــه بن  يعلن يحيى 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيــــة   - للتجـــارة  الفار�ســـي  حممـــد 
3234878 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حمود بن حمد بن هالل �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حمود بن حمد بن هالل �ملعمري للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمود بن حمد بن هالل املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة حمــود بن حمــد بن هــالل 
املعمري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1069644 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

هالل بن عبد�للـه بن حممد �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتطوير و�لتعمري للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن حممد البلو�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة التطويـــر والتعميــر 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3305414 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حمد بن �سامل بن مرهون �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنيل �لدولية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن مرهون املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة النيــل الدوليــة للتجــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3316777 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

هالل بن �سامل بن �سعيد �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لكر�سي �الأملا�سي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
يعلن هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة الكر�سي االأملا�سي للتجارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1141438 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حممود بن د�ود بن حممود �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة حممود بن د�ود بن حممود �للو�تيا و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

بــن  يعلن حممود بن داود بن حممود اللواتي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة حممـــود بـن داود 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  ، وامل�سجلــــة  اللواتيا و�سريكته للتجارة - ت�سامنية  حممود 
الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا  اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال  انتهــاء  ، عــن  بالرقــم 3113850 

الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سعيد بن حممد بن �سامل �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة عبد�للـه بن حممد و�سعيد بن حممد للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن حممد بن �سامل املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة عبداللـه بن حممد و�سعيد بن 
حممد للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 3050076 ، 
املــادة )27(  لل�سركــة وفقـــا الأحكام  القانونـي  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهــاء  عــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

نا�سر بن �سعيد بن عبد�للـه �جلابري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�نة �ل�سحر�ء للتجارة - ت�سامنية
يعلن نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة دانة ال�سحراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 8057907 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سيف بن خلفان بن م�سبح �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �الأقمار �لثالثة �ش.م.م
يعلن �سيف بن خلفان بن م�سبح الغيثي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة م�ساريع االأقمار الثالثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1141462 ، عن انتهاء اأعمـال الت�سفية 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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عائ�سة بنت �سامل بن �سعيد �لفار�سية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فر�سان �الأمل للتجارة - ت�سامنية
تعلن عائ�سة بنت �سامل بن �سعيد الفار�سية ب�سفـتـها امل�سفية ل�سركة فر�سان االأمل للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1155916 ، عن انتهاء اأعمـال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية

�أحمد بن �سيف بن حميد �لعربي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �لعقري للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سيف بن حميد العربي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة تالل العقـــري للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3215580 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سلطان بن �سعيد بن حميد �جلهوري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة رمال �ملدينة �ملا�سية للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن �سلطان بن �سعيد بن حميد اجلهوري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة رمـــال املدينــة املا�سيــة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1139991 ، 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

عمر بن عبد�للـه بن حممد �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة بدر بن عبد�للـه بن حممد �ملعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة بـــدر بـــن عبداللــــه بن 
حممد املعمــري و�سريكـــه للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري 
لل�سركــة وفقـــا  القانونـي  الكيــان  الت�سفية وزوال  اأعمـــال  انتهــاء  عـــن   ، بالرقــم 1075121 

الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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علي بن �سليمان بن حممد �ملعويل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة حممد بن �سليمان �ملعويل و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن �سليمان بن حممد املعويل ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة حممد بن �سليمان املعويل 
و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 3067416 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  الأحكام  وفقـــا  لل�سركــة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

غ�سن بن حممد بن حمد �جلابري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مالذ �سحار �حلديثة - ت�سامنية
يعلن غ�سن بن حممد بن حمد اجلابري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة مالذ �سحار احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1134536 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن �سعيد بن عبد�للـه �لعلوي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أر��سي �سحم للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه العلوي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأرا�سي �سحم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1032873 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سفية بنت حممد بن �سالح �ل�سعدية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �لنعمى للتجارة - ت�سامنية
تعلن �سفية بنت حممد بن �سالح ال�سعدية ب�سفـتـها امل�سفية ل�سركة بوابة النعمى للتجارة - 
اأعمـال  انتهاء  ، عن  الـتجاري بالرقم 1096819  ال�سجل  اأمانـة  لـدى  ، وامل�سجلــة  ت�سامنية 
الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية
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عبد�للـه بن عامر بن عبد�للـه �لفز�ري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة عبد�للـه بن عامر �لفز�ري و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن عبداللـه بن عامر بن عبداللـه الفزاري ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة عبداللـه بــن عامــر 
الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  واأوالده  الفزاري 
بالرقــم 1557505 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا 

الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أنعام بنت حممد بن عبا�ش �لعجمية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة �أنعام بنت حممد بن عبا�ش �لعجمي وولدها للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

اأنعام بنت حممد بن  اأنعام بنت حممد بن عبا�ش العجمية ب�سفـتـها امل�سفية ل�سركة  تعلن 
ال�سجل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقــاوالت  للتجــارة  وولدهـــا  العجمـــي  عبـــا�ش 
الـتجاري بالرقم 1116603 ، عن انتهاء اأعمـال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة 

وفقـــا الأحكام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية

�لقا�سم بن �سليمان بن عبد�للـه �لقا�سمي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سر�ر �ل�سويحرة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن القا�سم بن �سليمان بن عبداللـه القا�سمي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة اأ�سرار ال�سويحرة 
للتجـــارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1155400 ، 
املــادة )27(  القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكام  الكيـــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمـــال  انتهــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سعيد بن �سليمان بن �سعيد �لعويني
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بريق �ملدينة �لذهبي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد العويني ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة بريق املدينة الذهبي 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم 1144105 ، 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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جمال بن ن�سيب بن حممد �لكندي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خريف �لعوينات للتجارة - ت�سامنية
يعلن جمال بن ن�سيـــب بــن حممـــد الكنـــدي ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـــــة خريــــــف العوينـــات 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1047568 ، عـــن 
انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام املــــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن حميد �ل�سبلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سما �سحار �لذهبية للخدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن حميد ال�سبلي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة �سما �سحـــار الذهبيـــة 
للخدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1165155 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

نا�سر بن �سرحان بن نا�سر �لري�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة نا�سر وعلي �أبناء �سرحان �لري�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�سـر بـن �سرحــان بــن نا�ســر الري�ســي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة نا�ســر وعلــي اأبنــاء 
�سرحــان الري�ســي للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام  ، عـــن انتهــاء   3049043

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سلطان بن �سعيد بن حممد �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �مل�سمار �لوطنية �ش.م.م
امل�سمــار  م�ساريـــع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـه  ال�سيابي  بن حممد  �سعيد  بن  �سلطان  يعلن 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1690027 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا الأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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