
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 ملحــــق العــــــدد )1334(                                                             ال�سنـــة التا�سعــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــــــات
مـــــرا�ســـيــــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة  

الأمرا�ض  قانون مكافحة  اأحكام  بع�ض  بتعديل  مر�ســـوم �سلطـانـــي رقـــــم 2020/32 
املعدية .

بتعديـــــــل بعـــــــ�ض الأحكـــــــام اخلا�ســـــــة باإجـــــراء  مر�ســــوم �سلطـانــي رقــــم 2020/33 
واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان  الإلكرتوين  التعداد 
رقــم  ال�سلطاين  بــاملــر�ــســوم  املــرفــقــة   2020 لــعــام 

. 2015/15
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية لل�سركة اخلليجية املتحدة خلدمات التعليم �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة يو�سف بن را�سد الوهيبي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساحل اأبو الظرو�ض للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة يون�ض بن حمد الوهيبي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مفرو�سات الباطنة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خط اخلليج العايل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيــة ل�سركة من�ســور بن �سعـود بن �سالـم املعمـري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأنهار الذهبية احلديثة - تو�سية .

رقم 
ال�سفحة

 الثالثاء 29 رجــــــــــب 1441هـ                                                    املـوافــــــق 24 مــــــــار�ض 2020م
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1334(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/32

بتعديل بع�ض اأحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92/73 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي  : 28 من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  : 23 من مــــــــــــــــار�ض �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1334(

تعديالت على بع�ض اأحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية

املــادة ) 1 ( 

ي�ستبدل بن�سي املادتني رقمي )19( و )20( من قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�سار اإليه  ، 

الن�سان الآتيان :

املــادة ) 19 (

" يعاقب كل من مل يقم بالإبالغ عن مر�ض معد طبقا لأحكام املواد )2 ، 3 ، 5( من هذا 

القانون بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )1( �سنة واحدة ، 

وبغرامة ل تقـــل عن )1000( األف ريـال عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف 

ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف اأحكام املواد )5( مكررا )3( ، و)5( مكررا )4( ، 

و)5( مكررا )5( ، و)5( مكررا )7( ، و)5( مكررا )8( من هذا القانون .

واإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه باإبعاده عن البالد " .

املــادة ) 20 ( 

املادة )19( من هذا القانون يعاقب كل من  " فيما عدا الأحوال املن�سو�ض عليها فـي 

يخالف حكما من اأحكام هذا القانون اأو القرارات الوزاريـــة املنفــذة له بال�سجــن مدة 

تقل عن  وبغرامة ل   ، واحدة  �سنة  تزيد على )1(  ، ول  واحد  �سهر  تقل عن )1(  ل 

)500( خم�سمائــة ريال عمانـــي ، ول تزيـــد علــى )5000( خم�ســة اآلف ريــال عمانـي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

واإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه باإبعاده عن البالد  " .

املــادة )  2  ( 

ي�ساف اإلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�سار اإليه مواد جديدة باأرقام )5( مكررا ، 

و)5( مكررا )1( ، و)5( مكررا )2( ، و)5( مكررا )3( ، و)5( مكررا )4( ، و)5( مكررا )5( ، 

و)5( مكررا )6( ، و)5( مكررا )7( ، و)5( مكررا )8( ن�سها الآتي :
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ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1334(

املــادة ) 5 ( مكررا 

" يحق لل�سخ�ض امل�ساب باأحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول 

اأن يتلقى الرعاية ال�سحية والعالج فـي دور العالج احلكومية  امللحق بهذا القانون 

وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير ال�سحة " .

املــادة ) 5 ( مكررا ) 1 ( 

" تكون جميع البيانات واملعلومات ذات ال�سلة بال�سخ�ض امل�ساب باأحد الأمرا�ض املعدية 

فـي  اإل  عنها  الإف�ساح  يجوز  ول   ، �سرية  القانون  بهذا  امللحق  فـي اجلدول  املذكورة 

الأحوال املقررة قانونا ، اأو مبوافقة خطية منه " . 

املــادة ) 5 ( مكررا ) 2 (  

باأحد  امل�ساب  لل�سخ�ض  الالزمة  امل�سورة  تقدمي  املخت�ض  ال�سحة  طبيب  على  يجب   "

الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون ، وتوعيته 

عليه  يجب  التي  والإر�سادات  بالو�سائل  وتعريفه   ، انتقاله  وطرق   ، مر�سه  بطبيعة 

اتباعها للحد من انتقال العدوى للغري " . 

املــادة ) 5 ( مكررا ) 3 ( 

" يجب على ال�سخ�ض امل�ساب ، اأو امل�ستبه فـي اإ�سابته باأحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي 

الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون التوجه فورا اإلى اأقرب موؤ�س�سة �سحية 

لإجراء الفح�ض الطبي ، وتلقي العالج ، وامل�سورة ، والتوعية مبخاطر املر�ض ، وطرق 

انتقاله " .

املــادة ) 5 ( مكررا ) 4 ( 

من  الأول  الق�سم  فـي  الواردة  املعدية  الأمرا�ض  باأحد  امل�ساب  ال�سخ�ض  على  يجب   "

اأن يزود املوؤ�س�سة ال�سحية التي تتولى عالجه بجميع  اجلدول امللحق بهذا القانون 

املعلومات ، والبيانات اخلا�سة بالأ�سخا�ض املخالطني له خالل الفرتة ال�سابقة على 

مر�سه ، والتي حتددها وزارة ال�سحة " .
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املــادة ) 5 ( مكررا ) 5 ( 

" يجب على ال�سخ�ض القادم اإلى ال�سلطنة ، ويعلم اأنه م�ساب ، اأو ي�ستبه فـي اإ�سابته 

باأحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون اأن 

يبلغ �سلطات املنافذ احلدودية بذلك فور و�سوله اإليها ، وعليه تزويد هذه ال�سلطات 

بكل الوثائق وامل�ستندات التي تتعلق بحالته ال�سحية ، اإن وجدت " .

املــادة ) 5 ( مكررا ) 6 ( 

" يجوز لوزارة ال�سحة اإخ�ساع القادم اإلى ال�سلطنة من املناطق التي تنت�سر فيها اأحد 

الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون للفح�ض 

والتدابري  الإجراءات  اتخاذ  ال�سحة  ولوزارة   ، املر�ض  من  خلوه  من  للتاأكد  الطبي 

املنا�سبة مبا فـي ذلك عزله ، وحجز اأمتعته ، ومتعلقاته ال�سخ�سية فـي الأماكن التي 

حتددها ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة  " .

املــادة ) 5 ( مكررا ) 7 ( 

فـي  الواردة  املعدية  الأمرا�ض  باأحد  اإ�سابته  فـي  امل�ستبه  اأو  امل�ساب  ال�سخ�ض  يلتزم   "

الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون بالتعليمات ، والإر�سادات ال�سادرة له 

من املوؤ�س�سة ال�سحية التي تتولى عالجه ، ويحظر على ال�سخ�ض امل�ساب باأحد هذه 

الأمرا�ض - فور علمه باإ�سابته - القيام باأي �سلوك يوؤدي اإلى نقل العدوى اإلى الغري " .

املــادة ) 5 ( مكررا ) 8 ( 

" يحظر على اأي �سخ�ض تعطيل اأو المتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابري املقررة ملنع 

انت�سار العدوى ، اأو نقلها للغري " .
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ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1334(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/33

بتعديــل بعــ�ض الأحكـــام الخا�ســــة 

باإجراء التعداد الإلكتروني لل�سكان والم�ساكن والمن�ساآت 

لعام 2020 المرفقة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2015/15

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون الإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/55 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط واإ�سدار نظامه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ،

وعلى نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40 ،

وامل�ساكن  لل�سكان  الإلكرتوين  التعداد  باإجراء   2015/15 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واملن�ساآت لعام 2020م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )2( من الأحكام اخلا�سة باإجراء التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن 

واملن�ساآت لعام 2020 املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/15 امل�سار اإليه الن�س الآتي :
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املــادة ) 2 (

ت�سكل جلنة وطنية عليا للتعداد برئا�سة وزير الداخلية وع�سوية كل من :
- نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتخطيط                                                   نائبا للرئي�س
- وزير الإ�سكان                                                                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير القوى العاملة                                                                                ع�ســــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير ال�سحة                                                                                           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزيرة الرتبية والتعليم                                                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير الدولة ومحافظ م�سقط                                                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير التنمية الجتماعية                                                                       ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك                                                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير الدولة ومحافظ ظفار                                                                  ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير الإعالم                                                                                           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزيرة التقنية والت�سالت                                                                     ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- وزير الدولة ومحافظ م�سندم                                                               ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــوا
- اأمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط                                                      ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا
- الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات                     ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا
- مدير عام م�سروع التعداد                                                                       مقـــــــــــــــــــــــــــــررا

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم .
املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 28 من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق : 23 من مــــــــــــــــار�ض �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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 مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية املتحدة خلدمات التعليم �ش.م.م
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية ال�سركــة اخلليجية املتحدة خلدمات 
اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1066414 , وللم�سفـي  التعليم �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى 
وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 222 ر.ب : 225
هاتف رقم : 98023778 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة يو�سف بن را�سد الوهيبي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

را�ســـد  بــن  يو�ســف  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  املعمري  �سامل  بن  �سعود  بن  من�سور  يعلن 
ال�سجــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , ت�سامنية   - واملقـــاولت  للتجــــارة  و�سريكــــه  الوهيبـــي 
اأمــام  , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة  الـتجـــاري بالرقـــــم 1048911 
الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 250 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97780779 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , 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 �ساحل اأبو الظرو�ش للتجارة �ش.م.م

الظرو�ش  اأبو  �ساحل  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  املعمري  �سامل  بن  �سعود  بن  من�سور  يعلن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1103117 , وللم�سفـي 
وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 250 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97780779 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , 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 يون�ش بن حمد الوهيبي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة يون�ش بن حمد الوهيبي 
و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقم 
1048929 , وللم�سفـي وحده حـــق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع 

مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 66 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97077877 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , 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 مفرو�سات الباطنة - تو�سية

يعلن من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـــة مفرو�سات الباطنة - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3195961 , وللم�سفــــي وحـــده حـــــق 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 250 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97780779 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , 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 خط اخلليج العايل �ش.م.م

العايل  �سركـــة خط اخلليج  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  املعمري  �سامل  بن  �سعود  بن  يعلن من�سور 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1075189 , وللم�سفــــي وحـــده حـــــق 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 250 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97780779 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , 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 من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـــة من�سور بن �سعود بن 
�سامل املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
, وعلـــى  الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفــــي وحـــده حـــــق متثيـــل   1049732
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 250 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97780779 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن حمود بن نا�سر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنهار الذهبية احلديثة - تو�سية

يعلـن حممد بن حمود بن نا�سر البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة الأنهار الذهبية احلديثة - 
تو�سية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1131290 , عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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