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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متحدون �صاللة للتجارة �ش.م.م .
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العامر للتجارة �ش.م.م .
283
�إعــالن عن بدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شرك ــة برج امل�شرق للتجارة -ت�ضامنية .
283
�إع ــالن عن ب ــدء �أعمال الت�صفـيـة ل�شركة عبداللـه بن �سعي ــد را�ش ــد املعمــري و�شركـاه
للتجارة  -تو�صية .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�شم�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 284 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سام الف�ضي للم�شاريع العاملية �ش.م.م 285 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوجام �ش.م.م .
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن را�شد ال�سنيدي وولده  -تو�صية 286 .
�إعــالن عن بدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شرك ــة �شواطي مزون  -تو�صية .
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار الرائد �ش.م.م .
287
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العتاد للحديد واخلردة  -تو�صية .
287
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العمران للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 288 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراي للخدمات البيطرية  -تو�صية .
288

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الطور للتجارة  -تو�صية .
289
�إعــالن عن بدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شرك ــة واحة العطاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 289 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجرية ملقاوالت البناء و�أعمال الديكور  -تو�صية 290 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقدم الوطنية التجارية  -ت�ضامنية .
290
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات البقيع  -تو�صية .
291
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أما�سي �صحار املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 291 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
292
�إعــالن عن بدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شرك ــة عبداللـه بن علــي بــن حم ــ�سن و�شريك ــه
للتجارة  -ت�ضامنية .
292
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الباطنة احلديثة �ش.م.م .
293
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سيــف بــن �سن ــد الري�س ــي و�شرك ــاه
للتجارة �ش.م.م .
293
�إعالن عن بــدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة حمـ ــد بن �سالـ ــم الربيك ـ ــي وول ـ ــده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية .
294
�إعـالن عن بـدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـة �أحمد بن علـي ب ــن حمم ـ ــد العجمـ ــي وولده
للتج ــارة  -ت�ضامنية .
294
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شرك ــة الب ــرج الذهب ــي احلدي ــث للتج ــارة العام ــة
( �شركة منطقة حرة ) �ش.م.م .
295
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة الكون احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 295 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة ال�شريعة للتجارة �ش.م.م .
296
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 296 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلفينة للنقليات �ش.م.م .
297
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروبيان الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية .
297
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقد�سي الدولية �ش.م.م .
298
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شري الر�شيدي و�شركاه للتجارة �ش.م.م 298 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة الثالثية العاملية لال�ستثمارات �ش.م.م 299 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود كبارة للتجارة  -ت�ضامنية .
299
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن مزون للتجارة  -ت�ضامنية .
300
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ش.م.م 300 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات املجد �ش.م.م .
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن م�سعود ال�شرجي للتجارة �ش.م.م .
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متا�سك املتكاملة �ش.م.م .
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا النجد للتجارة  -ت�ضامنية .
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرحمات احلديثة �ش.م.م .
303
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة ال�شال للتجارة  -ت�ضامنية .
303
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهوا�سي املتحدة �ش.م.م .
304
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع منال وموزة للتجارة �ش.م.م .
304
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال حطني للتجارة �ش.م.م .
305
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م .
305
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة للنظارات �ش.م.م .
306
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �ش.م.م 306 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ورا�شد �أبناء جمعة �سعيد الغداين  -ت�ضامنية 307 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شريك املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م .
307
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم م�شارف �أتني �ش.م.م .
308
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمالك للخدمات التجارية  -ت�ضامنية 308 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سني مل�ستح�ضرات التجميل والعطور �ش.م.م 309 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اخلري للتجارة  -تو�صية .
309
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط احلرير الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية 310 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر وفهد الهوتي للتجارة  -ت�ضامنية 310 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد وفهد الهوتي للتجارة  -ت�ضامنية 311 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود �شتال للتجارة  -ت�ضامنية .
311

رقم
ال�صفحة
312
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر الرمي�س للتجارة �ش.م.م .
312
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفرو�شات الريان  -تو�صية .
313
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شم�س املتحدة �ش.م.م .
313
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�صباح اجلديد �ش.م.م .
314
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التحفة �ش.م.م .
314
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التهامي العاملية �ش.م.م .
315
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية للخدمات البيئية �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للخدمات التعليمية والتدريبية �ش.م.م 315 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأبي�ض للمقاوالت والنقل �ش.م.م 315 .
315
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يانون للتجارة  -ت�ضامنية .
316
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون اجلبل للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديقة الدولية للخدمات ال�سياحية �ش.م.م 316 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة الرابحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 316 .
316
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدفق املتميزة �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية لال�ستثمار ال�سياحي �ش.م.م 317 .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمار العقارية �ش.م.م .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دكتل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م .
317
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغيدان للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركــة فاطمــة بنــت �إبراهيم ح�سن و�شريكاتها
318
للتجارة  -ت�ضامنية .
318
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هامات م�سقط العاملية  -تو�صية .
318
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوهاجر الدولية للتجارة  -تو�صية .
318
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدنية احلديثة للتعمري �ش.م.م .
319
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الوا�سع العاملية �ش.م.م .
319
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدث امل�ستقبل �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �سمائل امل�ضيئة  -ت�ضامنية .
319
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريــع ال�صايغ ــي وال�سليمانــي للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية .
319
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دعد �ش.م.م .
320
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية للت�صميمات الع�صرية �ش.م.م .
320
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت العرب للخياطة والتطريز للمالب�س
الن�سائية  -ت�ضامنية .
320
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور املخرتع للتجارة  -ت�ضامنية .
320
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ات�صال للم�شاريع التجارية �ش.م.م .
321
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة ال�صبيخي للتجارة  -ت�ضامنية .
321
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية خلدمات �إعادة الت�أمني �ش.م.م 321 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوب�سون ال�شرق الأو�سط �ش.م.م .
321
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ضي للتجارة �ش.م.م .
322
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الفريحات للتجارة  -ت�ضامنية 322 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الفريحات للتجارة  -ت�ضامنية 322 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول البليدة للتجارة �ش.م.م .
322
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عو�ض وخلفان �أبناء مرهون بن �سامل العلوي
للتجارة  -ت�ضامنية .
323
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق �ضنك للتجارة �ش.م.م .
323
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرن للعقارات واال�ستثمار �ش.م.م .
323
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باقر وعلي للتجارة العامة واملقاوالت  -ت�ضامنية 323 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات حامد عبدالر�سول و�شركاه  -تو�صية 324 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط بابل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 324 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حممــد �أحمــد اجلع ــدي وول ــده
للتجارة  -تو�صية .
324
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 324 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدون الهند�سية �ش.م.م .
325
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اخلليج املتحدة للم�شاريع �ش.م.م 325 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعيبي التجارية �ش.م.م .
325
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادن للتجارة  -ت�ضامنية .
325
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز الدولية للخدمات العامة �ش.م.م 326 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع عهد النه�ضة التجارية �ش.م.م 326 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حارب بن حممد ال�سيابي و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية .
326
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخل�صيبي واليعربي للأعمال التجارية �ش.م.م 326 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شموخ اخلليج احلديثة  -تو�صية 327 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر البوادي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 327 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الفلك الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 327 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط العربي للتجارة  -ت�ضامنية .
327
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غريب ورا�شد �أبناء مطر بن �سيف القريني
للتجارة  -ت�ضامنية .
328
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انكو �صحار �ش.م.م .
328
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوري الدولية للم�شاريع الذهبية  -تو�صية 328 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة عبداللـه بن حممد الفار�سي للتجارة  -تو�صية 328 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود بن حمد بن هالل املعمري للتجارة  -ت�ضامنية 329 .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 329 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكر�سي الأملا�سي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 329 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود بن داود بن حممود اللواتيا و�شريكته
للتجارة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمــال الت�صفـيــة ل�شركة عبدالل ــه بــن حممــد و�سعيــد بن حمم ــد
للتجارة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل العقري للتجارة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال املدينة املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 331 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سليمان املعويل و�شركاه للتجارة  -تو�صية 332 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالذ �صحار احلديثة  -ت�ضامنية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرا�ضي �صحم للتجارة  -ت�ضامنية .
332
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن عامر الفزاري و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنعام بنت حممد بن عبا�س العجمي وولدها
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار ال�صويحرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 333 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املدينة الذهبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 333 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريف العوينات للتجارة  -ت�ضامنية 334 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �صحار الذهبية للخدمات �ش.م.م 334 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر وعلي �أبناء �سرحان الري�سي للتجارة -
ت�ضامنية .
334
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�ضمار الوطنية �ش.م.م .
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بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية المقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار الم�ؤذية لعام 2001
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان
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وعلى االتفاقية الدولي ــة ب�شـ ـ�أن �ضب ــط النظ ــم ال�سفـين ــية املقاوم ــة اللت ــ�صاق ال�شوائ ــب
وذات الآثار امل�ؤذية لعام , 2001
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام  ، 2001وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
المــادة الثالثــــة
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االتفاقيةالدولية
ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة
اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام 2001
�إن الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ حتيط علما ب�أن الدرا�سات واال�ستق�صاءات العلمية التي �أجرتها احلكومات واملنظمات
الدولية املخت�صة قد بينت �أن بع�ض النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدمة على
ال�سفن ت�شكل خطرا كبريا على كائنات ع�ضوية بحرية هامة من الناحيتني الإيكولوجية
واالقت�صادية  ،وذلك بحكم �سميتها وبحكم �آثارها املزمنة الأخرى  ،وب�أن هذه النظم قد
تلحق ال�ضرر �أي�ضا ب�صحة الإن�سان �إذا تناول �أغذية بحرية ملوثة بها ،
و�إذ حتيط علما على وجه اخل�صو�ص بالقلق احلقيقي الذي تثريه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائ ــب الت ــي ت�ستخــدم مركــبات ع�ضويــة ق�صديرية كمبيدات حيوية  ،واقتناعا منها
بوجوب االمتناع تدريجيا عن �إدخال هذه املركبات �إلى البيئة البحرية ،
و�إذ ت�ستذكر �أن الف�صل  17من جدول �أعمال القرن  ، 21الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة
املعني بالبيئة والتنمية لعام  ، 1992يطالب الدول باتخاذ تدابري للحد من التلوث الناجم
عن املركبات الع�ضوية الق�صديرية امل�ستخدمة فـي النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ستذكر �أي�ضا �أن القرار ( ، A.895 )21الذي اعتمدته جمعية املنظمة البحرية الدولية
فـي  25ت�شرين الثاين  /نوفمرب  ، 1999يحث جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة
على �أن تبادر على وجه ال�سرعة �إلى �صياغة �صك عاملي ملزم قانونا يعالج على �سبيل
اال�ستعجال الآثار امل�ؤذية للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها النهج التحوطي املن�صو�ص عليه فـي املبد�أ  15من �إعالن ريو ب�ش�أن
البيئة والتنمية  ،وامل�شار �إليه فـي القرار ( MEPC.67 )37ال ــذي اعتمدت ــه جلــنة حماية
البيئة البحرية فـي � 15أيلول � /سبتمرب ، 1995
و�إذ تعرتف ب�أهمية حماية البيئة البحرية من الآثار ال�ضارة للنظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ،
و�إذ تعرتف �أي�ضا ب�أن ا�ستخدام النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب جتنبا لرتاكم الكائنات
الع�ضوية على �سطح ال�سفن يت�سم ب�أهمية حا�سمة لكفاءة التجارة والنقل البحري  ،ولتجنب
انت�شار الكائنات الع�ضوية والكائنات املمر�ضة املائية امل�ؤذية ،
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و�إذ تعرتف كذلك ب�ضرورة امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب تت�سم
بالفعالية وتكون �آمنة من الناحية البيئية  ،والت�شجيع على اال�ستعا�ضة عن النظم امل�ؤذية
بنظم �أقل �إيذاء �أو  ،كخيار �أف�ضل  ،اال�ستعا�ضة عنها بنظم غري م�ؤذية ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
التزامـــات عامــــة
 - 1يتعهد كل طرف فـي هذه االتفاقية ب�أن ي�ضع �أحكام هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ التام
والكامل من �أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة
على البيئة البحرية و�صحة الإن�سان .
 - 2ت�شكل املرافق جزءا ال يتجز أ� من هذه االتفاقية  .و�أي �إ�شارة �إلى هذه االتفاقية ت�شكل
فـي الوقت نف�سه �إ�شارة �إلى مرافقها  ،ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك .
 - 3يجب �أال يف�سر �أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية على �أنه مينع �أي دولة من �أن تتخذ  ،منفردة
�أو باال�شرتاك مع غريها  ،ومبا يتفق مع القانون الدويل  ،تدابري �أكرث �صرامة من
�أجل تقليل �أو �إزالة ما للنظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب من �آثار �ضارة على البيئة .
 - 4ت�سعى الأطراف �إلى التعاون على تنفـيذ هذه االتفاقية واالمتثال لها و�إنقاذها ب�صورة
فعالة .
 - 5تتعهد الأطراف ب�أن ت�شجع على امل�ضي فـي ا�ستحداث نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب
تت�سم بالفاعلية وتكون �آمنة من الناحية البيئية .
املــادة ( ) 2
تعاريــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،ف�إن :
 " - 1الإدارة " هي حكومة الدولة التي تخ�ضع ال�سفـينة ل�سلطتها  ،وفـيما يتعلق ب�سفـينة
يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول  ،تكون الإدارة هي حكومة تلك الدولة  .وفـيما
يتعلق باملن�صات الثابتة �أو الطافـية امل�ستخدمة فـي ا�ستك�شاف وا�ستغالل قاع البحر
وباطن تربته املتاخمني لل�ساحل الذي متار�س عليه الدولة ال�ساحلية حقوق ال�سيادة
لأغرا�ض ا�ستك�شاف وا�ستغالل مواردها الطبيعية  ،تكون الإدارة هي حكومة الدولة
ال�ساحلية املعنية .
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 - 2و " النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب " هو �أي ك�سوة � ،أو طالء � ،أو معاجلة �سطح خارجي ،
�أو �سطح خارجي � ،أو و�سيلة ت�ستخدم على ال�سفنية للحد من الت�صاق الكائنات الع�ضوية
غري املرغوب فـيها �أو ملنع الت�صاقها .
 - 3و " اللجنة " هي جلنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة .
 - 4و " احلمولة الإجمالية " هي احلمولة الإجمالية املح�سوبة وفقا للوائح قيا�س احلمولة
ال ــواردة فـ ــي املرف ــق ( )1م ــن االتفاقي ــة الدوليــة لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م ،
�أو فـي �أي اتفاقية حتل حملها .
 - 5و " الرحلة الدولية " هي �أي رحلة ل�سفـينة يحق لها �أن ترفع علم �إحدى الدول من �أو
�إلى ميناء خا�ضع � ،أو فر�ضة بحرية خا�ضعة  ،لوالية دولة �أخرى .
 - 6و " الطول " هو الطول وفقا لتعريفه الوارد فـي االتفاقية الدولية خلطوط التحميل
لعام 1966م ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول عام 1988م املتعلق بها � ،أو فـي �أي اتفاقية حتل
حملها .
 - 7و " املنظمة " هي املنظمة البحرية الدولية .
 - 8و " الأمني العام " هو الأمني العام للمنظمة .
 - 9و " ال�سفـينة " هي مركب من �أي نوع كان يعمل فـي البيئة البحرية  ،وت�شمل القوارب
الزالقة  ،واملركب ــات ذات الو�سائ ــد الهوائي ــة  ،والغوا�صــات  ،والطافـيات  ،واملن�صـ ــات
الثابتة �أو الطافـية  ،ووحدات التخزين الطافـية  ،ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ
الطافـية .
 - 10و " الفريق التقني " هو هيئة م�ؤلفة من ممثلي الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع
املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،ويف�ضل
�أن ي�ضم ممثلني عن امل�ؤ�س�سات واملختربات التي تقوم بتحليل النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب  ،ويجب �أن يتمتع ه�ؤالء املمثلون باخلربة فـي جماالت امل�صري البيئي
والآثار البيئية  ،والآثار ال�سمية  ،والبيولوجيا البحرية  ،و�صحة الإن�سان  ،والتحليل
االقت�صادي  ،و�إدارة املخاطر  ،والنقل البحري الدويل  ،وتكنولوجيا التك�سية بالنظم
املقاومــة اللت�صــاق ال�شوائــب � ،أو ف ــي جمــاالت خربة �أخرى �ضرورية لال�ستعرا�ض
املو�ضوعي للمزايا التقنية لأي اقرتاح مف�صل .
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املــادة ( ) 3
التطبيـــــق
 - 1ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  ،تنطبق هذه االتفاقية على ما يلي :
أ�  -ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف .
ب  -ال�سفن التي ال يحق لها �أن ترفع علم �أحد الأطراف ولكنها ت�شغــل حتــت �سلط ــة
�أحد الأطراف  ،و
ج  -ال�سفن التي تدخل ميناء تابعا � ،أو تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد
الأطراف  ،ولكنها ال تندرج فـي عداد ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرة الفرعية ( �أ)
�أو (ب) �أعاله .
 - 2ال تنطبق هذه االتفاقية على ال�سفن احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن
الأخرى التي ميلكها �أو ي�شغلها �أحد الأطراف وال ت�ستخدم  ،فـي الوقت احلا�ضر � ،إال
فـي خدمة حكومية غري جتارية  ،غري �أن على كل طرف �أن ي�ضمن  ،باعتماده تدابري
مالئمة ال تعوق عمليات مثل هذه ال�سفن التي ميلكها �أو ي�شغلها وال تعوق قدراتها
الت�شغيلية � ،أن تت�صرف هذه ال�سفن بطريقة تتفق  ،بالقدر املعقول والعملي  ،مع هذه
االتفافـية .
 - 3وفـيما يتعلق ب�سفن الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية  ،تطبق الأطراف متطلبات
االتفاقية احلالية على نحو يكفل عدم حماباة هذه ال�سفن فـي املعاملة .
املــادة ( ) 4
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1وفقا للمتطلبات املبينة فـي املرفق (  ، ) 1على كل طرف �أن يحظر و�/أو يقيد :
�أ  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على
ال�سفن امل�شار �إليها فـي الفقرتني الفرعيتني (�أ) �أو (ب) من الفقرة ( ) 1من املادة
(،)3و
ب  -و�ضع � ،أو �إعادة و�ضع � ،أو تثبيت � ،أو ا�ستخدام هذه النظم على ال�سفن امل�شار �إليها
فـي الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( )1من املادة ( )3عند وجودها فـي ميناء تابع ،
�أو فـي تر�سانة بناء �سفن �أو فر�ضة بحرية تابعة  ،لأحد الأطراف ،
وعليه �أن يتخذ تدابري فعالة ت�ضمن امتثال هذه ال�سفن لتلك املتطلبات .
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 - 2يجوز لل�سفن املزودة بنظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،خ�ضع لل�ضبط عن طريق تعديل
�أدخل على املرفق ( )1بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ � ،أن حتتفظ بذلك النظام
حتى التاريخ املقبل الذي يعتزم جتديده فـيه  ،على �أال يتجاوز ذلك (� )60ستني �شهرا
بعد و�ضع النظام املذكور � ،إال �إذا قررت اللجنة وجود ظروف ا�ستثنائية ت�سوغ تنفـيذ
ال�ضبط فـي وقت �أ�سبق .
املــادة ( ) 5
تدابري �ضبط النفايات التي يغطيها املرفق ()1
يجب على الطرف �أن يتخذ فـي �أرا�ضيه  ،وا�ضعا فـي ح�سبانه القواعد واملعايري واملتطلبات
الدولية  ،تدابري مالئمة ت�ستوجب �أن يتم جمع ومناولة ومعاجلة النفايات الناجتة عن
و�ضع �أو �إزالة نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب اخلا�ضع لل�ضبط مبوجب املرفق ( )1و�أن يتم
التخل�ص منها بطريقة �آمنة و�سليمة بيئيا من �أجل حماية �صحة الإن�سان والبيئة .
املــادة ( ) 6
الإجراء الذي يتعني اتباعه
القرتاح تعديالت على تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
 - 1يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على املرفق ( ، )1وفقا لهذه املادة .
 - 2يجب �أن يت�ضمن االقرتاح الأويل املعلومات املطلوبة فـي املرفق ( ، )2و�أن يقدم �إلى
املنظمة  ،وعندما تتلقى املنظمة اقرتاحا عليها �أن ت�سرتعــي �إليــه انتباه الأطراف ،
والدول الأع�ضاء فـي املنظمة  ،والأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات
احلكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي
لها �صفة ا�ست�شارية لدى املنظمة  ،و�أن تزودها بن�ص االقرتاح .
 - 3على اللجنة �أن تقرر ما �إذا كان نظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب حمل النظر ي�ستحق
ا�ستعرا�ضا �أكرث تعمقا ا�ستنادا �إلى ما جاء فـي االقرتاح الأويل  .و�إذا قررت اللجنة �أن
الأمر ي�ستحق �إجراء ا�ستعرا�ض �إ�ضافـي  ،تطلب من الطرف �صاحب االقرتاح �أن يقدم
�إليها اقرتاحا مف�صال يت�ضمن املعلومات املطلوبة فـي املرفق (� ، )3إال �إذا كانت كل
هذه املعلومات قد وردت بالفعل فـي االقرتاح الأويل و�إذا ر�أت اللجنة �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقبه  ،ف�إن عدم توافر اليقني العلمــي الكامــل يجب
�أال يتخذ �سببا لعدم امل�ضي فـي تقييم االقرتاح  .وتن�شئ اللجنة فريقا تقنيا وفقا
للمادة (. )7
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 - 4على الفريق التقني �أن ي�ستعر�ض االقرتاح املف�صل �إلى جانب �أي بيانات �إ�ضافـية يقدمها
�أي طرف مهتم  ،و�أن يقيم ما �إذا كان االقرتاح قد برهن على �أن هناك احتماال غري
مقبول ب�أن تتعر�ض الكائنات غري امل�ستهدفة �أو �صحة الإن�سان لآثار �ضارة مبا ي�سوغ
�إدخال تعديل على املرفق ( ، )1و�أن يوافـي اللجنة بتقرير عما انتهى �إليه وفـي هذا
ال�صدد :
أ�  -يجب �أن يت�ألف ا�ستعرا�ض الفريق التقني مما يلي :
i iتقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة التي لوحظت �سواء فـي البيـئة �أو على �صحة الإن�سان عن طريق �سبل
�شتى  ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر  ،ا�ستهالك الأغذية البحرية � ،أو التي
لوحظت فـي �إطار درا�سات خا�ضعة لل�ضوابط ت�ستند �إلى البيانات الواردة فـي
املرفق ( )3و�إلى �أي بيانات �أخرى ذات �صلة تظهر للعيان .
i iiتقييــم مــدى �إ�سه ــام تداب ــري ال�ضب ــط املقرتح ــة  ،و�أي تداب ــري �ض ــبط أ�خ ــرى
قد يدر�سها الفريق التقني  ،فـي احلد من اخلطر املحتمل ،
iiiiتدار�س املعلومات املتاحة ب�شـ�أن �إمكانية تطبيق تدابري ال�ضبط من الناحية
التقنية  ،وب�ش�أن اجلدوى االقت�صادية لالقرتاح ،
iivتدار�س املعلومات املتاحة عما لتطبيق تدابري ال�ضبط هذه من �آثار �أخرى على
ما يلي :
 البيئة ( وي�شمل ذلك علـى �سبيل املثال ال احل�صر تكلفة عدم اتخاذ �أيتدابري  ،والت�أثري على نوعية الهواء ) ،
 ال�شواغل املتعلقة بال�صحة وال�سالمة فـي تر�سانات بناء ال�سفن ( الآثار علىالعاملني فـي تر�سانات بناء ال�سفن ) ،
 التكلفة التي �سيتحملها قطاع النقل البحري الدويل والقطاعات الأخرىذات ال�صلة  ،و
v vتدار�س مدى توافر بدائل منا�سبة  ،وي�شمل ذلك تدار�س املخاطر املحتملة
للبدائل .
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ب  -يجب �أن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة و�أن ي�أخذ فـي اعتباره كل تقييم وكل
تدار�س �أ�شري �إليه فـي الفقرة الفرعية (�أ )  ،ولكن يجوز للفريق التقني �أن يقرر
عدم امل�ضي فـي �إجراء التقييمات املبينة فـي الفقرات الفرعية (�أ ) (� )iiإلى ( �أ )
(� )Vإذا ر�أى بعد �إجراء التقييم املذكور فـي الفقرة الفرعية (�أ) ( )iعدم وجود ما
ي�سوغ موا�صلة بحث االقرتاح .
ج  -يجب �أن يت�ضمن تقرير الفريق التقني � ،ضمن ما يت�ضمنه  ،تو�صية ب�ش�أن ما
�إذا كانت تدابري ال�ضبط الدولية املقررة عمال بهذه االتفاقية م�سوغة �إزاء نظام
مقاومة الت�صاق ال�شوائب املعني � ،أو ب�ش�أن مدى مالئمة تدابري ال�ضبط النوعية
املقرتحة فـي االقرتاح املف�صل � ،أو ب�ش�أن �أي تدابري �ضبط �أخرى يعتقد الفريق
�أنها �أكرث مالءمة .
 - 5يجب �أن يعمم تقرير الفريق التقني على الأطراف  ،و�أع�ضاء املنظمة  ،والأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة  ،واملنظمات احلكومية الدولية التي عقدت
اتفاقات مع املنظمة  ،واملنظمات غري احلكومية التي لها �صفة ا�ست�شارية لدى
املنظمة  ،قبل �أن تتدار�سه اللجنة  .وتقرر اللجنة ما �إذا كان يتعني املوافقة على
االقرتاح الداعي �إلى تعديل املرفق (� )1أو تنقيح هذا االقرتاح �إذا اقت�ضى الأمر ،
�آخذة فـي ح�سبانها تقرير الفريق التقني  .و�إذا وجد التقرير �أن هناك تهديدا
خطريا �أو تهديدا يتعذر �إ�صالح عواقب ــه  ،فـ ـ�إن عــدم توافر اليقني العلمي
الكامل يجب �أال يتخذ  ،فـي حد ذاته � ،سببا لعدم �إدراج نظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب املعني فـي املرفق ( . )1و�إذا وافقت اللجنة على التعديالت املقرتحة
على املرفق ( ، )1يجب �أن تعمم هذه التعديالت وفقا للفقرة الفرعية (�أ)
من الفقرة ( )2من املادة ( . )16ويجب �أال ي�ستبعد قرار بعدم املوافقة على
االقرتاح تقدمي اقرتاح جديد فـي امل�ستقبل ب�ش�أن نظام معني ملقاومة اللت�صاق
ال�شوائب � ،إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة .
 - 6الأطراف هي وحدها التي يجوز لها �أن ت�شارك فـي اتخاذ قرارات اللجنة املبينة
فـي الفقرتني ( ) 3و ( ) 5من هذه املادة .
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املــادة ( ) 7
الفقــرة التقنيــة
 - 1تن�شئ اللجنة  ،عمال باملادة ( ، ) 6فريقا تقنيا عند تلقي اقرتاح مف�صل  .واذا وردت عدة
اقرتاحات معا فـي وقت واحد �أو ورد �أحدها فـي �إثر الآخر  ،جاز للجنة ان تن�شئ فريقا
تقنيا واحد �أو �أكرث ح�سب اللزوم .
 - 2يجوز لأي طرف �أن ي�شارك فـي مداوالت الفرق التقني  .وينبغي له �أن ي�ستعني مب�صادر
اخلربة ذات ال�صلة املتوافرة له .
 - 3تقرر اللجنة اخت�صا�صات الفرق التقنية وتنظيمها و�سري عملها  ،ويجب �أن تن�ص
هذه االخت�صا�صات على حماية �أي معلومات �سرية قد يجري تقدميها .ويجوز للفرق
التقنية �أن جتتمع متى ر�أت ذلك �ضروريا  ،ولكن عليها �أن ت�سعى �إلى �إجناز عملها من
خالل املرا�سالت املكتوبة �أو الإلكرتونية �أو �أي و�سائل مالئمة �أخرى .
 - 4ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم �أن ي�شاركوا فـي �صياغة �أي تو�صية تقدم
�إلى اللجنة عمال باملادة ( . )6وي�سعى الفريق التقني �إلى حتقيق الإجماع بني ممثلي
الأطراف  ،ف�إن تعذر حتقيق هذا الإجماع وجب على الفريق التقني �أن يذكر �آراء
الأقلية .
املــادة ( ) 8
البحوث العلمية والتقنية و�أعمال الر�صد
 - 1تتخذ الأطراف التدابري املالئمة الكفـيلة بت�شجيع وتي�سري البحوث العلمية والتقنية
املتعلقة ب�آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وبر�صد هذه الآثار  .وينبغي �أن ت�شمل
هذه البحوث  ،على وجه اخل�صو�ص  ،مالحظة �آثار النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب ،
وقيا�سها  ،و�أخذ عينات لها  ،وتقييمها  ،وحتليلها .
 - 2وعمال على تعزيز �أهداف هذه االتفاقية  ،ي�سهل كل طرف ح�صول الأطراف الأخرى
التي تطلب ذلك على املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن :
�أ  -الأن�شطة العلمية والتقنية املنفذة وفقا لهذه االتفاقية .
ب  -الربامج العلمية والتكنولوجية املتعلقة بالبيئة البحرية و�أهداف هذه الربامج و
ج  -الآثار التي لوحظت فـي �إطار �أي برامج لر�صد وتقييم النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب .
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املــادة ( ) 9
�إبـــالغ املعلومـــات وتبادلهـــا
 - 1يتعهد كل طرف ب�إبالغ املنظمة مبا يلي :
أ�  -قائمة خرباء املعاينة املعينني �أو املنظمات املعرتف بها املرخ�ص لهم ب�أن يعملوا
بالنيابة عن ذلك الطرف فـي �إدارة امل�سائل املتعلقة ب�ضبط النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،وذلك لتعميمها على الأطراف كي تعلم
بهــا موظفـيه ــا املعني ــني  .وعلــى الإدارة �أن تخطر املنظمة  ،من ثم  ،بامل�س�ؤوليات
وال�شروط املحددة لل�صالحية املفو�ضة �إلى خرباء املعاينة املعينني �أو للمنظمات
املعرتف بها .
ب  -املعلومات املتعلقة ب�أي نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب وافق عليها � ،أو قيدها � ،أو
حظرها مبوجب قانونه الداخلي  ،وذلك ب�صفة �سنوية .
 - 2توفر املنظمة  ،من خالل �أي و�سيلة منا�سبة  ،املعلومات التي تبلغ �إليها مبوجب الفقرة
( )1من هذه املادة .
� - 3إذا وافق �أي طرف على نظم ملقاومة الت�صاق ال�شوائب �أو �سجلها �أو رخ�صها  ،عليه �أن
يزود الأطراف التي تطلب ذلك � ،أو �أن يلزم منتجي هذه النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب ب�أن يزودوا الأطراف املذكورة  ،باملعلومات ذات ال�صلة التي ا�ستند �إليها فـي
اتخاذ قراره  ،مبا فـي ذلك املعلومات املن�صو�ص عليها فـي املرفق (� ، )3أو �أي معلومات
�أخرى منا�سبة لإجراء تقييم مالئم للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب  ،وال تقدم �أي
معلومات يحميها القانون .
املــادة ( ) 10
املعاينات و�إ�صدار ال�شهادات
يكفل الطرف معاينة ال�سفن التي يحق لها �أن ترفع علمه �أو �أن ت�شغل حتت �سلطته و�إ�صدار
ال�شهادات لها  ،وفقا للوائح الواردة فـي املرفق(. )4
املــادة ( ) 11
التفتي�ش على ال�سفن والك�شف عن االنتهاكات
 - 1يجوز �أن تخ�ضع �أي �سفـينة تنطبق عليها هذه االتفاقية  ،فـي �أي ميناء �أو تر�سانة بناء
�سفن �أو فر�ضة بحرية لطرف من الأطراف  ،للتفتي�ش عليها من جانب موظفـني
يرخ�ص لهم بذلك من �أجل حتديد ما �إذا كانت ال�سفـينة متتثل للأحكام واجبة
االنطباق من هذه االتفاقية  .وما مل تتوافر �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن
ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،ف�إن هذا التفتي�ش يقت�صر على ما يلي :
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�أ  -التحقق من �أن ال�سفـينة حتمل على متنها ال�شهادة الدولية لنظام مقاومة الت�صاق
ال�شوائب �أو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة ال�شوائب � ،ساري ال�صالحية و�/أو
ب  -الأخ ــذ الوجي ــز لعين ــة م ــن نظ ــام مقاومــة الت�صــاق ال�شوائ ــب اخل ــا�ص بال�سفـين ــة
ال ت�ؤثر على منعة هذا النظام �أو هيكله �أو ت�شغيله  ،مع مراعاة اخلطوط التوجيهية
املو�ضوعة من جانب املنظمة* .غري �أن الوقت الالزم ملعاجلة نتائج هذه العينة
يجب �أال يتخذ �أ�سا�سا ملنع حترك ال�سفـينة ورحيلها .
� - 2إذا توافرت �أ�سباب وا�ضحة ت�سوغ االعتقاد ب�أن ال�سفـينة تنتهك الأحكام واجبة االنطباق
من هذه االتفاقية  ،جاز �إجراء تفتي�ش معمق مع مراعاة اخلطوط التوجيهية املو�ضوعة
من جانب املنظمة .
� - 3إذا تبني �أن ال�سفـينة تنتهك هذه االتفاقية  ،جاز للطرف القائم بالتفتي�ش �أن يتخذ
خطوات لتحذير ال�سفـينة � ،أو احتجازهــا � ،أو �صرفهــا من موانئــه � ،أو عدم ا�ستقبالها
فـيه ــا  .وعل ــى الط ــرف الــذي يتخذ هــذا الإج ــراء �ضــد ال�سفـينة ب�سبب عدم امتثالها
لأحكام هذه االتفاقية � ،أن يبلغ على الفور �إدارة ال�سفـينة املعنية .
 - 4تتعاون الأطراف على اكت�شاف �أي انتهاكات لهذه االتفاقية وعلى �إنفاذها  .كما يجوز
لطرف من الأطراف �أن يفت�ش على �سفـينة عند دخولها �إلى املوانئ �أو تر�سانات بناء
ال�سفن �أو الفر�ض البحرية اخلا�ضعة لواليته � ،إذا تلقى من طرف �آخر طلبا ب�إجراء
ا�ستق�صاء م�شفوعا ب�أدلة كافـية على �أن ال�سفـينة ت�شغل �أو كانت ت�شغل على نحو ي�شكل
انتهاكا لهذه االتفاقية  .وير�سل التقرير عن هذا اال�ستق�صاء �إلى الطرف الذي طلب
�إجراءه و�إلى ال�سلطة املخت�صة للإدارة التي تتبعها ال�سفـينة املعنية كي يت�سنى اتخاذ
الإجراء املالئم مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
االنتهاكــــات
 - 1يحظر اقرتاف �أي انتهاك ملتطلبات هذه االتفاقية  ،وتوقع عقوبات على هذا االنتهاك
مبوجب قانون الإدارة التي تخ�ضع لها ال�سفـينة املعنية � ،أينما وقع هذا االنتهاك  .و�إذا
�أبلغت الإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع  ،وجب عليها �أن حتقق فـي امل�س�ألة  ،ويجوز
لها �أن تطلب من الطرف الذي �أبلغها بذلك �أن يقدم �أدلة �إ�ضافـية عن االنتهاك املدعى
به  .و�إذا اقتنـ ــعت الإدارة بتواف ــر �أدل ــة تكف ــي التخاذ �إجراءات ق�ضائية �إزاء االنتهاك
املدعى به  .وجب عليها �أن تتخذ هذه الإجراءات فـي �أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها .
* ما زال من املتعني و�ضع هذه اخلطوط التوجيهية
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وتخطر الإدارة على جناح ال�سرعة الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به  ،بالإ�ضافة
�إلى املنظمة  ،ب�أي �إجراء مت اتخاذه  .و�إذا مل تتخذ الإدارة �أي �إجراء فـي غ�ضون �سنة بعد
تلقيها املعلومات  ،عليها �أن تخطر بذلك الطرف الذي �أبلغها باالنتهاك املدعى به .
 - 2يحظر اقرتاف �أي انتهاك لهذه االتفاقية داخل الوالية الق�ضائية لأي طرف  ،وتوقع
عقوبات على هذا االنتهاك مبوجب قانون ذلك الطرف  .ومتى حدث هذا االنتهاك
وجب على ذلك الطرف القيام مبا يلي :
أ�  -اتخاذ �إجراءات ق�ضائية وفقا لقانونه � ،أو
ب  -تزويد �إدارة ال�سفـينة املعنية مبا قد يكون لديه من معلومات و�أدل ــة عــن حــدوث
االنتهاك .
 - 3يجب �أن تكون العقوبات املن�صو�ص عليها فـي قوانني �أي طرف عمال بهذه املادة �صارمة
بقدر يكفـي لردع انتهاكات هذه االتفاقية �أينما حدثت تلك االنتهاكات .
املــادة ( ) 13
ت�أخري ال�سفن �أو احتجازها بال م�سوغ
 - 1يجب بذل ق�صــارى اجله ــد تالفـي ــا لأن ت ـ ـ�ؤدي التداب ــري املتخ ــذة مبوج ــب املادة ()11
�أو (� )12إلى احتجاز ال�سفـينة �أو ت�أخريها بال م�سوغ .
 - 2ال�سفـينة التي يتم احتجازها �أو ت�أخريها بال م�سوغ  ،مبوجب املادة (� )11أو ( )12يحق
لها احل�صول على تعوي�ض عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار تكون قد تعر�ضت لها .
املــادة ( ) 14
ت�سويــة املنازعــات
ت�سوي الأطراف �أي منازعة تن�ش�أ بينها ب�ش�أن تف�سري االتفاقية �أو تطبيقــها عــن طري ــق
التفاو�ض �أو اال�ستق�صاء �أو التوفيق �أو التحكيم �أو الت�سوية الق�ضائية �أو اللجوء �إلى وكاالت
�أو ترتيبات �إقليمية � ،أو ب�أي و�سيلة �سلمية �أخرى تختارها .
املــادة ( ) 15
�صلة االتفاقية بقانون البحار الدويل
لي�س فـي هذه االتفاقية ما يخل بحقوق والتزامات �أي دولة مبوجب القانون الدويل
العرفـي كما يتجلى فـي اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
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املــادة ( ) 16
التعديـــالت
 - 1يجوز تعديل هذه االتفاقية ب�أي �إجراء من الإجراءات املحددة فـي الفقرات التالية .
 - 2التعديالت بعد التدار�س داخل املنظمة :
أ�  -يجوز لأي طرف �أن يقرتح تعديال على هذه االتفاقية  .ويقدم التعديل املقرتح �إلى
الأمني العام الذي يعممه عندئذ على الأطراف وعلى �أع�ضاء املنظمة قبل تدار�سه
بـ ـ (� )6ستــة �أ�شهــر على الأقل � .أم ــا االقت ــراح املتعل ــق بتعدي ــل املرفق فـيعالج وفقا
للمادة ( )6قبل تدار�سه مبوجب هذه املادة .
ب  -يحال التعديل املقرتح واملعمم على النحو املبني �أعاله �إلى اللجنة لتدار�سه  .ويحق
للأطراف �سواء �أكانت �أع�ضاء فـي املنظمة �أم مل تكن � ،أن ت�شارك فـي مداوالت
اللجنة املتعلقة بتدار�س التعديل واعتماده .
ج  -وتعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الأطراف احلا�ضرين وامل�صوتني فـي اللجنة ،
وذلك ب�شرط ح�ضور ثلث الأطراف على الأقل وقت الت�صويت .
د  -ير�سل الأمني العام التعديالت املعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) �إلى الأطراف
لقبولها .
هـ  -يعترب التعديل مقبوال فـي الظروف التالية :
i iيعترب تعديل ملادة من هذه االتفاقية مقبوال فـي التاريخ الذي يخطر فـيه ثلثا
الأطراف الأمني العام بقبولهم له .
i iiيعترب تعديل ملرفق من املرفقات مقبوال بعد انق�ضاء ( )12اثني ع�شر �شهرا
بعد تاريخ اعتماده �أو بعد �أي تاريخ �آخر حتدده اللجنة  ،ولكن �إذا كان ثلثا
الأطراف قد �أخطروا  ،بحلول ذلك التاريخ  ،الأمني العام باعرتا�ضهم على
التعديل  ،وال يعترب هذا التعديل مقبوال .
و  -يدخل التعديل حيز النفاذ فـي الظروف التالية :
i iيدخل تعديل ملادة من هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء الأطراف التي �أعلنت
قبولها له بعد (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه وفقا للفقرة
الفرعية (هـ) ( . ) i
i iiيدخل تعديل للمرفـ ــق ( )1حيز النفـ ــاذ �إزاء جميع الأط ــراف بعد (� )٦ستة
�أ�شهر من التاريخ الذي اعترب مقبوال فيه  ،با�ستثناء �أي طرف :
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� - 1أخطر باعرتا�ضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) ( )iiومل ي�سحب
اعرتا�ضه هذا .
� - 2أخطر الأمني العام  ،قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ  ،ب�أن التعديل لن
يدخل �إزاء حيز النفاذ �إال بعد �إخطار الحق بقبوله � ،أو
� - 3أ�صدر وقت �إيداعه �صك ت�صديقه على االتفاقية �أو موافقته عليها �أو ان�ضمامه
�إليها � ،إعالنا يفـيد �أن التعديالت على املرفق ( )1لن تدخل �إزاءه حيز النفاذ
�إال بعد �إخطار الأمني العام بقبوله لتلك التعديالت .
i iiiيدخل التعدي ــل على مرفق �آخر غري املرفق ( )1حيز النفاذ �إزاء جمي ــع
الأط ــراف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من التاريخ الذي يعترب مقبوال فـيه  ،با�ستثناء
الأطراف التي �أخطرت باعرتا�ضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية
(هـ) ( )iiومل ت�سحب اعرتا�ضها هذا .
ز  i -يجوز لأي طرف �أخطر باعرتا�ض مبوجب الفقرة الفرعية (و) (� )1( )iiأو
(� )iiiأن يخطر فـي وقت الحق الأمني العام بقبوله للتعديل  .ويدخل هذا
التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ الإخطار
بقبوله �أو التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ � ،أيهما حل الحقا .
�	iiإذا قام طرف �أر�سل �إخطارا �أو �أ�صدر �إعالنا م�شارا �إليه فـي الفقرة الفرعية
(و) (� )2( )iiأو ( )3على التوايل ب�إخطار الأمني العام بقبوله لتعديل ما ،
يدخل هذا التعديل حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف بعد (� )٦ستة �أ�شهر من تاريخ
الإخطار بقبوله �أو من التاريخ الذي يدخل فـيه التعديل حيز النفاذ �أيهما حل
الحقا .
 - 3التعديل عن طريق م�ؤمتر :
أ�  -بناء على طلب من �أحد الأطراف  ،يحظى بت�أييد ثلث الأطراف على الأقل  ،تعقد
املنظمة م�ؤمترا للأطراف للنظر فـي �إدخال تعديالت على هذه االتفاقية .
ب  -ير�سل الأمني العام �أي تعديل يعتمده هذا امل�ؤمتر ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين
وامل�صوتني �إلى جميع الأطراف بقبوله .
ج  -ما مل يقرر امل�ؤمتر خالف ذلك  ،يعترب التعديل مقبوال ويدخل حيز النفاذ وفقا
للإجراءات املحددة فـي الفقرتني (( )2هـ) و (و) على التوايل من هذه املادة .
� - 4أي طرف مل يقبل تعديال على مرفق من املرفقات  ،يعامل بو�صفه من غري الأطراف
لأغرا�ض تطبيق ذلك التعديل فح�سب .
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 - 5تقرتح وتعتمد �إ�ضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراء املطبق على
تعديل ملادة من مواد هذه االتفاقية .
� - 6أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة يوجه �إلى الأمني العام كتابة .
 - 7يبلغ الأمني العام الأطراف والأع�ضاء فـي املنظمة مبا يلي :
�أ � -أي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام و�إزاء كل طرف  ،و
ب � -أي �إخطار �أو �إعالن ي�صدر مبوجب هذه املادة .
املــادة ( ) 17
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أمام �أي دولة  ،فـي مقر املنظمة  ،فـي الفرتة من
� 1شباط/فرباير � 2002إلى  31كانون الأول/دي�سمرب 2002م ويبقى م�شرعا بعد ذلك
الن�ضمام �أي دولة .
 - 2يجوز للدول �أن ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية عن طريق ما يلي :
أ�  -التوقيع غري املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو االن�ضمام �أو
ب  -التوقيع املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة واملتربع بالت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة �أو
ج  -االن�ضمام .
 - 3يكون الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ب�إيداع �صك بهذا املعنى لدى الأمني
العام .
� - 4إذا ت�ألفت �إحدى الدول من وحدتني �إقليميتني �أو �أكرث  ،تطبق فـيها نظم قانونية
خمتلفة ب�ش�أن امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية  ،جاز لها وقت التوقيع على هذه
االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أن تعلن
�أن هذه االتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية �أو على وحدة واحدة �أو �أكرث
فح�سب منها  ،وجاز لها �أن تعدل هذا الإعالن فـي �أي وقت بتقدمي �إعالن �آخر .
 - 5يجب �أن يخطر الوديع ب�أي �إعالن من هذا النوع  ،ويجب �أن يذكر هذا الإعالن �صراحة
الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 18
دخول االتفاقية حيز النفاذ
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الذي تقوم
فـيه ( )5خم�س وع�شرون دولة على الأقل  ،ت�شكل �أ�ساطيلها التجارية جمتمعة ما ال
يقل عن ( )25خم�سة وع�شرين فـي املائة من احلمولة الإجمالية للأ�سطول التجاري
العاملي بالتوقيع عليها دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة � ،أو ب�إيداع �صك
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام املطلوب وفقا للمادة (. )17
 - 2فـيما يتعلق بالدول التي �أودعت �صك ت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبول لها �أو
موافقة عليها �أو ان�ضمام �إليها بعد ا�ستيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ  ،ولكن قبل
حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ  ،يبد�أ �سريان مفعول الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام فـي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �أو بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إيداع ال�صك �أيهما حل الحقا .
� - 3أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل
فـيه هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،يبد أ� �سريان مفعوله بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
الإيداع .
� - 4أي �صك بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام يودع بعد التاريخ الذي يعترب
فـيـه تعديــل على هذه االتفاقيــة مقبــوال مبوجــب امل ــادة ( )16ينطبق على االتفاقية
ب�صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 19
االن�سحــــاب
 - 1يجوز لأي طرف �أن ين�سحب من هذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد مرور (� )2سنتني على
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء ذلك الطرف .
 - 2يكون االن�سحاب ب�إر�سال �إخطار كتابي �إلى الأمني العام  ،وي�سري مفعول االن�سحاب بعد
(� )1سنة واحدة من تلقي هذا الإخطار �أو بعد �أي فرتة �أطول �أجال حتدد فـيه .
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املــادة ( ) 20
الوديــــع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام  ،الذي ير�سل ن�سخا �صادقة م�صدقة منها �إلى
جميع الدول التي وقعت عليها �أو ان�ضمت �إليها .
 - 2وبالإ�ضاف ــة إ�ل ــى املهام املبينة فـي مواد �أخرى من ه ــذه االتفاقيــة  ،يقوم الأمني العام
مبا يلي :
أ� � -إبالغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها مبا يلي :
i iكـ ــل توقي ــع جديد �أو �إيداع جديـ ــد ل�صـ ــك بالت�صدي ـ ــق �أو القب ـ ــول �أو املوافقـ ــة
�أو االن�ضمام  ،وتاريخ ذلك .
i iiتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
�i iiiإيداع �أي �صك لالن�سحاب من هذه االتفاقية  ،وتاريخ تلقي هذا ال�صك  ،وتاريخ
�سريان مفعول هذا االن�سحاب .
ب � -إر�سال ن�ص هذه االتفاقية  ،مبجرد دخولها حيز النفاذ � ،إلى الأمانة العامة للأمم
املتحدة لت�سجيلها ون�شرها وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
املــادة ( ) 21
اللغــــــات
حـررت هذه االتفاقية فـي ن�سخ ــة �أ�صليــة واحدة باللغات  :اال�سبانيــة  ،والإجنليزيــة ،
والرو�سيــة  ،وال�صينيــة  ،والعربيــة  ،والفرن�سية  ،وتعترب الن�صو�ص املحررة بهذه اللغات
مت�ساوية فـي احلجية .
و�إ�شهادا على ذلك  ،مت التوقيع على هذه االتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم �أدناه
املفو�ضني بهذا ح�سب الأ�صول من حكومة كل منهم .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم اخلام�س من ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،عام �ألفـني وواحد .
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املرفـــق ( ) 1
تدابري �ضبط النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
نظام مقاومة
الت�صاق ال�شوائب

تدابري ال�ضبط

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب �أال ت�ستخدم
ال�سفن هذه املركبات
�أو تعيد ا�ستخدامها

املركبات الع�ضوية
الق�صديرية التي
تعمل كمبيدات
حيوية فـي النظم
املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب

يجب على ال�سفن :
� - 1إما �أال ت�ستخدم
هذه املركبات على
�أبدانها �أو �أجزائها �أو
�سطوحها اخلارجية � ،أو
� - 2أن تزود بك�سوة
حتول دون ت�سرب
هذه املركبات من
نظم مقاومة الت�صاق
ال�شوائب التي ال
متتثل لهذه االتفاقية
واملوجودة �أ�سفل هذه
الك�سوة

التطبيق

جميع ال�سفن

تاريخ نفاذ مفعول
التدابري

 1كانون الثاين /
يناير 2003

جميع ال�سفن
( با�ستثناء املن�صات
الثابتة والطافـية ،
ووحدات التخزين
الطافـية  ،ووحدات
الإنتاج والتخزين
والتفريغ الطافـية  1كانون الثاين /
التي بنيت قبل 1
يناير 2008
كانون الثاين /
يناير  2003والتي مل
تو�ضع فـي احلو�ض
اجلاف فـي  1كانون
الثاين/يناير 2003
�أو بعد ذلك )
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املرفـــق ( ) 2
العنا�صر املطلوب توافرها فـي �أي اقرتاح �أويل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح �أويل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية على الأقل :
�أ  -تعريف النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب الذي يتناوله االقرتاح  :ا�سم النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،وا�سم املواد الفعالة  ،ورقم �سجل خدمات املخل�صات الكيميائية
( )CAS Numberح�سب مقت�ضى احلال � ،أو مكونات النظام التي ي�شتبه فـي �أنها
ت�سبب الآثار ال�ضارة الداعية �إلى القلق ،
ب  -معلومات حمددة تدل على �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات النا�شئة
عن انحالله ميكنها �أن ت�شكل خطرا على �صحة الإن�سان �أو �أنها قد تنطوي على
�آثار �ضارة بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة عند وجودها برتكيزات ميكن
مالحظتها فـي البيئة (مثل نتائج الدرا�سات املت�صلة بال�سمية فـي �أنواع حية متثيلية ،

والبيانات املتعلقة بالرتاكم احليوي ) .
ج  -مواد ت�ؤيد �أن العنا�صر ال�سامة فـي النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب �أو املنتجات
النا�شئة عن انحالله ميكن �أن تظهر فـي البيئة برتكيزات قد تلحق �آثارا �ضارة
بالكائنات الع�ضوية غري امل�ستهدفة �أو ب�صحة الإن�سان � ،أو بنوعية املياه (مثل
البيانات املتعلقة بثبات هذه العنا�صر �أو املنتجات فـي عمود املاء والروا�سب والكائنات
احليوانية والنباتية ومعدل �إطالق العنا�صر ال�سامة من الأ�سطح املعاجلة املقي�س
فـي �إطار درا�سات منفذة فـي هذا املجال �أو فـي �إطار ظروف اال�ستخدام الفعلي �أو
البيانات امل�ستقاة من خالل برامج للر�صد �إن توافرت .
د  -حتليل العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب والآثار ال�ضارة ذات ال�صلة
والرتكيزات البيئية املالحظة �أو املتوقعة  ،و
هـ  -تو�صية �أولية ب�ش�أن نوع التقييدات التي ميكن �أن تكون فعالة فـي احلد من املخاطر
املرتبطة بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني .
 - 2يجب �أن يقدم �أي اقرتاح �أويل وفقا للقواعد والإجراءات املحددة من جانب املنظمة .
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املرفـــق ( ) 3
العنا�صر التي يتعني توافرها فـي �أي اقرتاح مف�صل
 - 1يجب �أن ي�شتمل �أي اقرتاح مف�صل على وثائق كافـية تت�ضمن املعلومات التالية :
�أ � -أي تطورات ا�ستجدت على البيانات الواردة فـي االقرتاح الأويل ،
ب  -اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة مـن فئ ــات البيان ــات املبينــة ف ــي الفقــرات الفرع ــية �( 3أ)
و (ب) و(ج)  ،ح�سب احلالة  ،تبعا ملو�ضوع االقرتاح وحتديد �أو و�صف املنهجيات
التي اتبعت فـي ا�ستخال�ص البيانات ،
ج  -موجز نتائج الدرا�سات املنفذة ب�ش�أن الآثار ال�ضارة الناجمة عن النظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب ،
د  -فـي حالة �إجراء �أي عمليات ر�صد  ،موجز لنتائج هذا الر�صد  ،مبا فـي ذلك
معلومات عن حركة مرور ال�سفن وو�صف عام للمنطقة التي خ�ضعت للر�صد ،
هـ  -موجز للبيانات املتوافرة عن التعر�ض البيئي �أو االيكولوجي و�أي تقديرات
للرتكيزات البيئية ا�ستنبطت من خالل تطبيق مناذج ريا�ضية  ،با�ستخدام
جميع البارملرتات املتعلقة بامل�صري البيئي  ،ويف�ضل ا�ستخدام البارملرتات التي مت
حتديدها على �أ�سا�س جتريبي � ،إلى جانب حتديد �أو و�صف املنهجيات التي اتبعت
فـي و�ضع النماذج ،
و  -تقييم العالقة بني النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب املعني  ،والآثار ال�ضارة ذات
ال�صلة  ،والرتكيزات البيئية � ،سواء املالحظة �أو املتوقعة ،
ز  -تقدير كيفـي مل�ستوى عدم التيقن فـي التقييم امل�شار �إليه فـي الفقرة الفرعية (و)
�أعاله ،
ح  -تو�صية بتدابري �ضبط حمددة ت�ستهدف تقليل املخاطر املرتبطة بالنظام املقاوم
اللت�صاق ال�شوائب  ،و
ط  -موجز نتائج �أي درا�سات متوافرة عن الآثار املحتملة لتدابري ال�ضبط املو�صى
بها على نوعية الهواء  ،والظروف ال�سائدة فـي تر�سانات بناء ال�سفن  ،والنقل
البحري الدويل  ،والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة  ،بالإ�ضافة �إلى مدى توافر
بدائل منا�سبة .
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 - 2كما يجب �أن يت�ضمن االقرتاح معلومات عن كل خا�صــية من اخلــوا�ص الف ــيزيائية
والكيميائية التالية للمكون املعني � ،أو للمكونات املعنية ح�سب احلالة :
 نقطة االن�صهار ، نقطة الغليان ، الكثافة ( الكثافة الن�سبية ) ، �ضغط البخار ، الذوبانية فـي املاء  /الرقم الهيدروجيني  / PHثابت التفكك ( ، ) PKa �إمكانات الأك�سدة  /االختزال ، الكتلة اجلزيئية ، البنية اجلزيئية  ،و� -أي خوا�ص فـيزيائية وكيميائية �أخرى حددت فـي االقرتاح الأويل .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/6
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومـــة جمهوريـــة ليتوانيا حــول التعاون االقت�صادي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى االتفاقيــة بــني حكومــة �سلطن ــة عمان وحكومة جمهوري ــة ليتوان ــيا ح ــول التع ــاون
االقت�صادي  ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  25من يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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�صـادي
انطالقا من العالقات املتمـيزة بني حكومــة �سلطنة عمــان  ،وحكومة جمهورية ليتوانيا
(وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني ") ،
ورغبة من البلدين فـي تقوية وتطوير العالقات االقت�صادية بينهما على �أ�سا�س امل�ساواة
واملنفعة املتبادلة ،
و�إدراكا منهما ب ـ�أن هــذه االتفاقيــة �ست ـ�ؤدي �إلى ت�سهيــل خمتلــف �أ�شكــال التع ــاون بينهمــا ،
وخ�صو�صا فـي املجال االقت�صادي ،
وا�ستنادا على مبادئ القانون الدويل املقرة عامليا ،
فقد اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يجوز للطرفـني  -وفقا للقوانني والت�شريعات النافذة فـي �إقليميهما  -ال�سعي لتطوير
وتقوية وتنويع التعاون االقت�صادي النافع وامل�شرتك بينهما فـي املجـاالت ذات االهتمام
امل�شرتك  ،وخ�صو�صا فـي املجاالت الآتية :
 -ال�صناعة .
 -الطاقة .
 -النقل .
 -العلوم والتقنيات واالبتكارات .
 -تقنية املعلومات واالت�صاالت وتطوير املجتمع التقني .
 �-صناعة مواد البناء والت�شييد .
 -حماية البيئة .
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 -الزراعة .
 -ال�سياحة .
 -التعليم .
 -اخلدمات ال�صحية .
 - 2على الطرفـ ــني الت�ش ــاور بينهم ــا م ــن �أج ــل حتدي ــد �أولويــات جماالت التعــاون الــواردة
فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 2
1 -1ي�سعى الطرفان �إلى ت�أ�سي�س وتطوير عالقات اقت�صادية طويل ــة املــدى بني الكيانات
االقت�صادية وم�ؤ�س�ساتها التمثيلية بكال البلدين .
2 -2ي�شجــع الطرفــان التعـاون والتطوي ــر االقت ــ�صادي بني الكيان ــات االقت�صادي ــة ببلـ ــدي
الطرفـني على �أ�سا�س التعاقد  ،وذلك وفقا للت�شريعات النافذة فـي كل من البلدين ،
وخا�صة عرب الآتي :
 -خلق مناخ ا�ستثماري مالئم .
 -ت�سهيل تبادل املعلومات ذات العالقة .
 -ت�سهيل تكوين عالقات بني الكيانات االقت�صادية  ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،كذلك امل�ؤ�س�سات التمثيلية ببلديهما .
 -ت�سهيل تنظيم املعار�ض والندوات فـي �إقليم الطرفـني املتعاقدين  ،وت�شجيع م�شاركة
الكيانات االقت�صادية ببلدي الطرفـني بها .
املــادة ( ) 3
ت�سعى امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ببلدي الطرفـني ل�ضمان تبادل املعلومات الآتية  ،وذلك وفقا
للت�شريعات النافذة فـي بلديهما :
�أ  -القوان ــني والت�شريع ــات املنظم ــة للأن�شط ــة االقت�صاديـ ــة والإح�صائيـ ــات وغريهـ ــا
من املعلومات ذات العالقة .
ب  -امل�شاركة فـي امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العاملية واجلهات التكاملية .
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ج  -الإجراءات التي ت�شجع عملية حركة ال�سلع واخلدمات  ،والتي تهدف �إلى حت�سني
التعاون بني ال�شركاء التجاريني املحتملني ببلدي الطرفـني  ،وكذلك املعلومات
حول �أي من احلوافز املطبقة فـي بلدي الطرفـني .
د  -املعار�ض ومهمات العمل حول �أنظمة املعلومات االقت�صادية .
املــادة ( ) 4
1 -1ت�شكل جلنة لتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية (وي�شار �إليها فـيما بعد بـ " اللجنة ")  ،وتتكون
من ممثلني من ذوي العالقة من امل�ؤ�س�سات واملنظمات ببلدي الطرفـني  ،كما يجوز
دعوة ممثلني من القطاع اخلا�ص  ،و�شركات الأعمال للم�شاركة فـي اجتماعات اللجنة .
2 -2تتولى اللجنـة املهام الآتية :
 -الإ�شراف على املوا�ضيع املتعلقة بتنفـيذ هذه االتفاقية .
 -درا�سـ ــة �إمكاني ــات تطويــر التعــاون ب ــني امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سطــة فـي بل ــدي
الطرفـني  ،وت�شجيع تنفـيذ برامج دعم لها .
 -ت�شجيع وتطوير التعاون بني املنظمات التجارية وال�صناعية فـي كال البلدين .
 -متابعة تطور التعاون الثنائي االقت�صادي  ،وتبادل املعلومات حول التطور االقت�صادي
وبرامج اال�ستثمار فـي كال البلدين .
3 -3يجب على كل من الطرفـني تعيني ممثل كرئي�س  ،وممثلني �آخرين فـي ت�شكيل اللجنة ،
ويكون التوا�صل من خالل القنوات الدبلوما�سية لإر�سال الأ�سماء وامل�سميات الوظيفـية
لهم .
4 -4جتتمـع اللجنــة  -كلـما دعــت ال�ضــرورة �إلــى ذلك  -بدع ــوة من �أح ــد الطرف ــني  ،ويتـ ــم
ترتيب عقد االجتماعات بالتناوب فـي كال البلدين عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 5
يجوز تعديل هذه االتفاقية باالتفاق املتبادل بني الطرفـني من خالل تبادل املخاطبات
عرب القنوات الدبلوما�سية  ،وتدخل هذه التعديالت حيز التنفـيذ بالإجراءات ذاتها امل�شار
�إليها فـي املــادة ( )7الفقرة ( )1من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 6
تتــم ت�سويــة �أي خالف ين� أش� عن تف�سـيــر �أو تنفـيــذ �أحك ــام هــذه االتفاقيــة ودي ــا مــن خـ ــالل
امل�شـاورات بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 7
1-1ت�صبح هذه االتفاقية �سارية املفعول من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار كتابي عرب القنوات
الدبلوما�سية  ،والذي يخطر به الطرفان بع�ضهما بع�ضا با�ستكمال جميع الإجراءات
الداخلية الالزمة .
2-2ت�سري هذه االتفاقية ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وتتجدد تلقائيا ملدة �أخرى مماثلة  ،ما مل
يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته فـي �إنهاء
العمل بها قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ �إنهائها .
وقعــت هـ ــذه االتفاقي ــة فـي م�سقـ ــط بتـاري ــخ � 11شـ ـ ــوال 1439هـ  ،املواف ــق  25يونيـ ــو 2018م
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :الليتوانية  ،والعربية  ،والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية
القانونية  ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عـن حكـومــة �سـلطنــة عمـــان

عـن حكومــة جمهـوريـــة ليتوانيــا
		
جـــريمــــانـــــــا�س
نــــــري�س
					
نائــب وزيــر اخلارجيـة

املهنـد�س� /أحمـد بن ح�سـن الـذيـب
وكيـل وزارة التجـارة وال�صناعـة
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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 longstanding 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

For the Government of
The Sultanate of Oman

Neris Germanas
Eng. Ahmed Bin Hassan Al-Dheeb
Undersecretary of the Ministry of Vice Minister of Foreign Affairs
Commerce and Industry
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/7
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومـــة جمهوريــة �سريالنكــا الديموقراطيـــة اال�شتراكــية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب المالي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية
اال�شرتاكية لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل ،
املوقعة فـي مدينة كوملبو بتاريخ  4من ذي احلجة 1439هـ  ،املوافق  15من �أغ�سط�س 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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�شرتاكية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية  ،رغبة
منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي  ،ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب
على الدخل  ،قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
النطــاق ال�شخ�صــي
تطب ــق ه ــذه االتفاقيـ ــة علـ ــى الأ�شخ ــا�ص املقيم ــني ف ــي �إح ــدى الدولت ــني املتعاقدتيـ ــن ،
�أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التي تتناولها االتفاقية
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة ،
�أيا كانت طريقة فر�ض هذه ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل الدخل ،
�أو على عنا�صر من الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة من الت�صرف
فـي الأموال املنقولة � ،أو الثابتة  ،وال�ضرائب على �إجمايل املبالغ للأجور �أو الرواتب
املدفوعة من قبل امل�شروعات  ،وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س املال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا  ،والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة ل�سرييالنكا :
�ضريبة الدخل مبا فـي ذلك �ضريبة الدخل امل�ستندة �إلى عائدات م�شروعات �أبرمت
اتفاقيات مع جمل�س اال�ستثمار .
( وي�شار �إليها فـيما بعد بـ  " :ال�ضريبة ال�سرييالنكية " ) .
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ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل .
( وي�شار �إليها فـيما بعد بــ" ال�ضريبة العمانية " ) .
 - 4ت�سري هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة ب�صفــة جوهري ــة لتلك
ال�ضرائب على الدخل  ،التي يتم فر�ضها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية  ،بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما بع�ضا ب�أي تعديالت مهمة فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
املــادة ( ) 3
تعريفــات عامــة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
أ�  -يق�صـ ــد مب�صطل ــح " �سرييالنك ــا " �إقلي ــم جمهوريـة �سرييالنكـا الدميقراطيــة
اال�شرتاكية كما هو حمدد فـي الد�ستور  ،مبا فـي ذلك �أر�ضها الإقليمية  ،ومياهها
الداخلية  ،وبحرها الإقليمي  ،والفــ�ضاء اجل ــوي ال ــذي يعلوه ــا بالإ�ضاف ــة �إلى
املنطقة االقت�صادية احل�صرية واجلرف القاري التي متار�س �أو يجوز جلمهورية
�سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية �أن متار�س عليهما من الآن ف�صاعدا حقوقها
ال�سيادية والق�ضائية وفقا للقانون الدويل  ،ووفقا لت�شريعاتها الوطنية .
ب  -يق�صد مب�صطلح "�سلطنة عمان " �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها  ،وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان �أن
متار�س عليها  ،وفقا للقانون الدويل  ،وقوانني �سلطنة عمان  ،حقوق ال�سيادة
فـيما يتعلق با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضــه ،
وفـي املياه التي تعلوه .
ج  -يق�صد مب�صطلحي "دولة متعاقدة " و " الدولة املتعاقدة الأخرى " �سلطنة عمان
�أو �سرييالنكا  ،ح�سبما يقت�ضيه ال�سياق .
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د  -ي�شمل م�صطلح " �شخ�ص " �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد مب�صطلح " ال�شركة " �أي �شخ�ص اعتباري � ،أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�صد مب�صطلحي " م�شروع دولة متعاقدة " و " م�ش ــروع ال ــدولة املتعاقدة الأخرى"
على التوايل م�شروع يديره مقيم فـي دولــة متعاق ــدة  ،وم�ش ــروع يدي ــره مقي ــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد مب�صطلح " نقل دويل " �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يتولى ت�شغيلها م�شروع
تابع لدولة متعاقدة  ،ما عدا احلاالت التي يتم فـيها ت�شغيل ال�سفـينة �أو الطائرة
فقط بني �أماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد مب�صطلح " مواطن " :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص اعتباري �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد و�ضعه من القوانني املعمول
بها فـي دولة متعاقدة .
ط  -يق�صد مب�صطلح " ال�سلطة املخت�صة " :
 - 1بالن�سبـ ـ ــة ل�سرييالنك ـ ــا  :املفو�ض الــعام ل إ
ليــرادات الداخلية �أو ممثل قانوين
للمفو�ض العام .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ي  -يق�ص ــد مب�صطل ــح " �ضريب ــة " ال�ضريبة ال�سرييالنكية �أو ال�ضريبة العمانيــة ،
كمــا يقت�ضــي ال�سياق  ،ولكنها لن ت�شمـل �أي مبل ــغ م�ست ـحــق فـيمــا يتعلـ ــق بـ ـ�أي
�إخف ــاق �أو �إهمال يرتبط بال�ضرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية �أو ما ميثل
عقوبات �أو غرامات مفرو�ضة متعلقة بهذه ال�ضرائب .
 - 2فـيما يتعلق بتطبيق هذه االتفاقية فـي �أي وقت من قبل دولة متعاقدة  ،ف�إن �أي م�صطلح
مل يرد تعريفه فـيها يجب  -ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك � -أن يكون له املعنى ال�سائد
فـي ذلك الوقت  ،وفقا لقانون هذه الدولة املتعاقدة اخلا�ص بال�ضرائب التي تتناولها
االتفاقية  ،ويعتد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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املــادة ( ) 4
املقيـــــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح " مقيم فـي دولة متعاقدة " �أي �شخ�ص يكون
خا�ضعا لل�ضريبة مبقت�ضى قوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ب�سبب �سكنه �أو �إقامته �أو مكان
�إدارته �أو ت�أ�سي�سه �أو ت�سجيله �أو طبقا لأي معيار �آخر ذي طبيعة مماثلة  ،كما ي�شمل �أي�ضا
هذه الدولة املتعاقدة �أو �أ�شخا�صها االعتبارية  .ولكن ال ي�شمل هذا امل�صطلح �أي �شخ�ص
خا�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فـيما يتعلق فقط بدخل من م�صادر فـي تلك
الدولة املتعاقدة .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إن
و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا
كان له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،فـيعترب مقيما
فقط فـي الدولة املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية فـيها
بدرجة �أقرب (مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا مل ميكن حتديد الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها مركز م�صاحله احليوية ،
�أو �إذا ل ــم يك ــن ل ــه �سك ــن دائ ــم حتت ت�صرفه فـي �أي من الدولتني املتعاقدتني ،
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني � ،أو مل يكن له �سكن معتاد
فـي �أي منهما  ،فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا لــم مي ــكن حتدي ــد و�ض ــع املقيـ ــم طبق ــا للفق ــرات الفرعي ــة م ــن (�أ) �إل ــى (ج)
عل ــى التوال ــي  ،تتول ــى ال�سلطتــان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية
امل�س�ألة باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا اعترب �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها
مكان �إدارته الفعلي .
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املــادة ( ) 5
املن�شـــ�أة امل�ستقــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح " من�ش�أة م�ستقرة " املقر الثابت للن�شاط
الذي يبا�شر امل�شروع كال �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
 - 2ت�شمل عبارة " من�ش�أة م�ستقرة " ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -مكانا للإدارة .
ب  -فـرعا .
ج  -مكتـبا .
د  -م�صنـعا .
هـ  -ور�شـة .
و  -ومنجما � ،أو بئـر نفـط �أو غـاز � ،أو حمجرا � ،أو �أي مك ــان �آخــر ال�ستخــراج املــوارد
الطبيعية .
 - 3ت�شمل عبارة " من�ش�أة م�ستقرة " كذلك :
أ�  -موق ــع البن ــاء � ،أو م�ش ــروع الت�شيــيد �أو التجميع �أو الرتكي ــب � ،أو مع ــدات حف ــر
�أو �سفـينة ت�ستخدم ال�ستك�شاف �أو تنمية املوارد الطبيعية  ،مبا فـي ذلك الأن�شطة
الإ�شرافـية املرتبطة بها  ،فقط �إذا ا�ستمر مثل هذا املوقع � ،أو امل�شروع � ،أو الأن�شطة
ملدة تزيد على ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما فـي �أي فرتة ( )12اثني ع�شر
�شهرا .
ب  -تقدمي اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات اال�ست�شارية عن طريق م�شروع من خالل
موظفـني � ،أو عاملني �آخرين يوظفهم امل�شروع ملثل هذا الغر�ض  ،ولكن فقط �إذا
ا�ستمر هذا النوع من الأن�شطة (للم�شروع ذاته �أو مل�شروع يرتبط به) فـي دولة
متعاقدة لفرتة �أو لفرتات تزيد فـي جمموعها على ( )183مائة وثالثة وثمانني
يوما فـي �أي فرتة ( )12اثني ع�شر �شهرا .
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 - 4علــى الـرغــم مــن الأحكــام ال�سابقة من هذه املادة  ،ال يعترب م�صطلح " من�ش�أة م�ستقرة "
ي�شمل الآتي :
أ�  -ا�ستخدام املرافق فقط لغر�ض تخزين �أو ع ــر�ض الب�ضائ ــع �أو ال�سل ــع اخلا�ص ــة
بامل�شروع .
ب  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض التخزين
�أو العر�ض .
ج  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحت ــفاظ مبق ــر ثاب ــت للن�ش ــاط خم�ص ــ�ص فق ــط لغ ــر�ض �شـراء ب�ضائع �أو �سلع
�أو جمع معلومات للم�شروع .
هـ  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض القيام ب�أي ن�شاط �آخر للم�شــروع لــه
طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لأي جمموعــة م ــن الأن�شط ــة امل�ش ــار �إليه ــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إلى (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكــام الــواردة ف ــي الفقرت ــني ( )1و (� )2إذا ق ــام �شخ ــ�ص  -بخ ــالف
وك ــيل ذي و�ضعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة ( - )7بالت�صرف فـي دولة متعاقدة
نيابــة عــن م�ش ــروع فــي الدولــة املتعاقــدة الأخرى  ،ففـي هذه احلالة يعترب �أن لهذا
امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فـيما يتعلق ب�أي �أن�شطة
يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع � ،إذا كان هذا ال�شخ�ص :
أ�  -مي ــار�س ب�صف ــة معتــادة فـ ــي ه ــذه الدول ــة املتعاقــدة �سلطة �إبرام العقود با�سم
امل�شروع  ،ما مل تكن �أن�شطة هذا ال�شخ�ص تقت�صر على الأن�شطة املن�صو�ص عليها
فـ ــي الفقـ ــرة ( ، )4والت ــي � -إذا مت ــت ممار�سته ــا من خـالل مق ــر ثابــت للن�شــاط -
ال ت ـ�ؤدي �إلى اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب �أحكام تلك الفقرة .
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ب � -أو ال ميتلك هذه ال�سلط ــة  ،لكنـه يحتفظ ب�صفة معتادة فـي الدولة امل�شار �إليها
�أوال مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع ي�سلم منه ب�ضائع �أو �سلع نيابة عن امل�شروع
م�ستمر .
 - 6ع ــلى الرغ ــم مــن الأحك ــام ال�سابقة ف ــي هذه املــادة  ،يعتبــر م�شــروع الت�أمــني فـي دولة
متعاقدة � -إال فـيما يتعلق ب�إعادة الت�أمني  -من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
�إذا كان يتح�صل �أق�ساط ت�أمني فـي �إقليم تلك الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو ي�ؤمن على
املخاطر الكائنة فـيها عن طريق �شخ�ص �آخر  ،بخالف الوكيل امل�ستقل  ،الذي تنطبق
عليه الفقـرة (. )7
 - 7ال يعترب م�شروع دولة متعاقدة ما من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ملجرد
ممار�سته فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة
�أو �أي وكيل �آخر ذي و�ضعية م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي
�إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة مطلقة
�أو تكاد تكون مطلقة نيابة عن هذا امل�شروع  ،ف�إنه لن يعترب وكيال ذا و�ضعية م�ستقلة
باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
 - 8كون �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على � ،أو ت�سيطر عليها �شركة مقيمة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو متار�س الن�شاط فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى (�سواء
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة � ،أو غري ذلك) ف�إن ذلك ال ي�ؤدي فـي حد ذاته �إلى اعتبار �أي
من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
املــادة ( ) 6
الدخـل مـن الأمـوال الثابتـة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (بــما ف ــي ذلك
الدخل الناجت من الزراعة �أو الغابات) كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2يق�صد مب�صطلح " الأموال الثابتة " املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة
فـيها هذه الأموال  ،وي�شمل هذا امل�صطلح فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة ،
واملا�شي ــة  ،واملع ــدات امل�ستخدم ــة ف ــي الزراعــة ( مبا ي�شمل تربية وزراعة الأ�سماك )
والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية ،
واحلق فـي االنتفاع بالأموال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية �أو ثابتة
مقابل ا�ستغالل � ،أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية
الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والقوارب والطائرات �أمواال ثابتة .
 - 3تطبق �أحكام الفقرة ( )1على الدخل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري �أو ا�ستخدام
الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطب ــق �أحك ــام الفقرتيــن ( )1و (� )3أي�ضــا علــى الدخل من الأموال الثابتة لأي م�شروع ،
وعلى الدخل من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة .
املــادة ( ) 7
�أربــاح امل�شروعــات
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن
امل�شروع يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة
فـيها  .ف�إذا با�شر امل�شروع ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره  ،ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها
�إلى :
أ�  -هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
ب  -املبيعات فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى من ذات ال�سلع �أو الب�ضائع �أو ما مياثل
تلك التي تباع عن طريق تلك املن�ش�أة امل�ستقرة .
ج � -أو �أن�شطة جتارية �أخرى تتم مزاولتها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى م�شابهة
�أو مماثلة لتلك التي متار�سها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة .
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 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة (� ، )3إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة الن�شاط فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائـنة فـيهــا  ،فـ ـ�إن مـا ين�س ــب �إلى
املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض �أنها
م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتهــا �أو �أن�شط ــة مماثل ــة لهــا فـي الظروف
ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها  ،ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي يكون مبثابة
من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3على الرغم من �أحكام املادة ( ، )24عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستــقرة ي�سمــح بخ�صــم
امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض ن�شاط املن�ش�أة امل�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات
التنفـيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كان ذلك فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي مكان �آخر � ،شريطة �أن تكون هذه اخل�صومات
وفقا للأحكام والقيود املفرو�ضة فـي القوانني ال�ضريبية لتلك الدولة املتعاقدة .
ومع ذلك  ،ال ي�سمح بهذا اخل�صم فـيما يتعلق باملبالغ � -إن وجدت  -املدفوعة من قبل
املن�ش�أة امل�ستقرة للمكتب الرئي�سي للم�شروع �أو لأي من مكاتبه الأخرى (بخالف املبالغ
املدفوعة مقابل امل�صروفات الفعلية)  ،وذلك على �سبيل الأتاوى �أو الر�سوم �أو املدفوعات
الأخرى املماثلة مقابل ا�ستخدام براءات االخرتاع �أو احلقوق الأخرى � ،أو على �سبيل
العمولة املدفوعة مقابل ت�أدية خدمات حمددة �أو مقابل الإدارة � ،أو على �سبيل الفائدة
على الأموال التي يتم �إقرا�ضها للمن�ش�أة امل�ستقرة  ،وذلك با�ستثناء امل�شروعات امل�صرفـية .
وكذلـك ال ت ؤ�خ ــذ فـ ــي احل�سب ــان  -ع ــند حتدي ــد �أرب ــاح من�ش ـ�أة م�ستقــرة  -تلك املبالغ
التي تقوم املن�ش�أة امل�ستقرة بتحميلها على املركز الرئي�سي للم�شروع � ،أو �أي من مراكزه
الأخ ــرى (بخالف املبالغ املدفوعة مقابل امل�صروفات الفعلية)  ،وذلك على �سبيل
الأتــاوى �أو الأتعاب �أو املدفوعات الأخرى املماثلة مقابل ا�ستخــدام ب ــراءات االخ ــرتاع
�أو احلقوق الأخرى �أو علــى �سبي ــل العمول ــة املدفوع ــة مقاب ــل ت�أديــة خدمــات حمــددة
�أو مقابل الإدارة �أو على �سبيل الفائدة على الأموال التي يتم �إقرا�ضها للمركز الرئي�سي
للم�شروع �أو �أي من مكاتبه با�ستثناء امل�شروعات امل�صرفـية .
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 - 4وفقا ملا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة
امل�ستقرة على �أ�سا�س توزيع الأرباح الكلية للم�شروع على �أجزائه املختلفة  ،ال حتول
�أحكام الفقرة ( )2دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة للأرباح التي تخ�ضع لل�ضريبة
على الأ�سا�س املعتاد للتوزيع  .ومع ذلك  ،يجب �أن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها
طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
 - 5لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ،حتدد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة �سنة بعد �سنة  ،ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 6إذا ت�ضمنت الأرباح عنا�صر للدخل مت الن�ص عليها ب�صفة م�ستقــلة فـ ــي مــواد أ�خ ــرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام تلك املواد ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1الأرب ــاح النا�شئ ــة ف ــي دولــة متعاقدة من قبل م�شروع تابع للدولة املتعاقدة الأخرى
من ت�شغيل ال�سفن فـي النقــل الدويل يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال  ،لكن يتم تخفـي�ض ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو بن�سبة ()%50
خم�سني باملائة من قيمتها .
 - 2الأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولـة متعاقــدة من ت�شغي ــل الطائ ــرات فـ ــي النقــل
الدويل تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 3لغر�ض هذه املادة  ،ت�شمل الأرباح الناجتة من " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل
الدويل " من قبل م�شروع :
�أ  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم القيادة �إذا
كان هذا الت�أجري �أو اال�ستئجار ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات
فـي النقل الدويل .
ب  -ا�ستخــدام �أو �صيان ــة �أو ت�أجي ــر احلاوي ــات �إذا ك ــان ه ــذا اال�ستخ ــدام �أو ال�صيان ــة
�أو الت�أجري ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4ت�سري �أحكام الفقرة ( )1و (� )2أي�ضا على الأرباح الناجتة من امل�شاركة فـي جمموعة
(� )poolأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
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 - 5فـيما يتعلق بالأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولة متعاقدة من ت�شغيل الطائرات
فـي النقل الدويل  ،ف�إنه �سيتوقف �سريان �أحكام االتفاقية املربمة بني حكومة �سلطنة
عم ــان  ،وحكوم ــة جمهوريــة �سرييالنكا الدميقراطيــة اال�شرتاكيــة لتجن ــب االزدواج
ال�ضريب ــي على الدخل النا�شئ من النقل اجلوي الدويل واملوقعة فـي  26من يوليو 1994م .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــات امل�شرتكــة
 -1فـي حالــة :
�أ  -م�شاركة م�شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة �أو رقابة
ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركة الأ�شخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شــرة ف ــي �إدارة �أو رقابــة
�أو فـي ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة وم�شروع فـي دولة متعاقدة �أخرى .
و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت  -فـي �أي من احلالتني � -شروط بني امل�شروعني فـي عالقتيهما
التجارية �أو املالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني امل�شروعات امل�ستقلـة ،
ف�إن �أي �أرباح ميكن �أن ت�ستحق لأي من امل�شروعني نتيجة لهذه ال�شروط ولكنها
مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�شروط  ،يجوز �إدراجها �ضمن �أرباح ذلك امل�شروع
و�إخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لـذلك .
� - 2إذا �أدرج ــت دولـ ــة متعاقـ ــدة وفقـا لأحكام الفقرة (� )1ضمن �أرباح �أي من م�شروعاتهـا -
و�أخ�ضعت لل�ضريبة تبعا لذلك � -أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى فر�ضت عليها
ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وكانت الأرباح املدرجة على هذا النحو من
قبيل الأرباح التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت
ال�شروط املتفق عليها بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني
م�شروعني م�ستقلني  ،ف�إن هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقوم ب�إجراء ت�سوية منا�سبة
لل�ضريبة املفرو�ضة فـيها على هذه الأرباح فـي حال اعتبارها لتلك الت�سوية مربرة .
عند �إجراء هذه الت�سوية بالأحكام الأخرى لالتفاقية  ،ويجوز الت�شاور بني ال�سلطتني
املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
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 - 3ال ت�سري �أحكام الفقرة (� )2إذا �أدت �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية �أو غريها من الإجراءات
القانوني ــة �إل ــى حكــم نهائــي ب�ش�أن الإجراءات التي �أدت �إلى ت�سوية فـي الأرباح وفقا
للفقرة ( ، )1يق�ضي باعتبار أ�ح ــد امل�شروع ــني ع ــر�ض للعقوب ــة فـيم ــا يتعل ــق باالحــتيال
�أو الإهمال اجل�سيم �أو التق�صري املتعمد .
املــادة ( ) 10
�أرباح الأ�سهم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح هذه الأ�سهم فـي الدولة املتعاقدة التي
تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة ،
ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو على الن�سب الآتية :
�أ � )%7.5( -سبعـ ــة ون�صــف باملائ ــة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك
امل�ستفـيد �شركة (بخالف �شركات الت�ضامن) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ()%10
ع�شرة باملائة على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم ،
ب  )%10( -ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤث ــر �أحكــام ه ــذه الفقــرة فــي فـر�ض ال�ضريبـة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
 - 3يق�ص ــد مب�صط ــلح " �أرباح الأ�سهم " امل�ستخدم ــة ف ــي ه ــذه امل ــادة الدخ ــل من الأ�سهم �أو
احلقوق الأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�شاركة فـي الأرباح  ،وكذلك الدخل
من احلقوق الأخرى لل�شركات  ،والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها كالدخل من
الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي تقوم بالتوزيع .
 - 4ال ت�س ــري �أحكام الفقرتــني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم  -ب�صفته
مقيما بدولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة
التي تدفع �أرباح الأ�سهم ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه
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الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها �أرباح الأ�سهم ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة
�أو ذلك املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14وفقا للحالة .
� - 5إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي
تدفعها ال�شركة �إال بالقدر الذي تكون هذه الأرباح قد دفعت �إلى مقيم فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى � ،أو بالقدر الذي تكون ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط
ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ،
وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة غري املوزعة لل�ضريبة التي ت�سري على
�أرباح ال�شركة غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح الأ�سهم املدفوعة �أو الأرباح غري املوزعة
تتكون كليا �أو جزئيا من �أرباح �أو دخل ن�ش�أ فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 6ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها �أرباح هو اال�ستفادة
من هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 11
فوائـــد الديـــون
 - 1الفائدة التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة ومدفوعة �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز �أي�ضا فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي
ن�ش�أت فـيها  ،وذلك وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد
من فوائد الديون مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة
املفرو�ضة على هذا النحو على ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ الفائدة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقـدة وتدفــع �إلى
حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقـدة امل�شار �إليها
�أوال .
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 - 4لأغرا�ض الفقرة ( )3ت�شمل كلمة " احلكومة " :
أ�  -بالن�سبة ل�سرييالنكا :
 - 1البنك املركزي ال�سريالنكي ،
� - 2أي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أحد �أ�شخا�ص القانون يكون ر�أ�س مالها مملوكا
بالكامل �أو ب�صفة رئي�سية حلكومة �سرييالنكا  ،ح�سب ــما يت ــم االتف ــاق علـ ــيه
من وقت لآخر فـيما بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين ،
� - 2صندوق االحتياطي العام للدولة ،
� - 3صندوق اال�ستثمار العماين  ،و
� - 4أي �شخــ�ص مـن �أ�شخــا�ص القانـون العــام متلكــه بالكامــل حكومــة �سلطنــة
عمان بح�سبما يتم االتفاق عليــه مــن وقـت لآخـر بني ال�سلطتني املخت�صتني
بالدولتني املتعاقدتني .
 - 5يق�صد مب�صطلح " الفائدة " الوارد فـي هذه املادة الدخل من مطالبات الديون بجميع
�أنواعها � ،سواء �أكانت م�ضمونة �أم غيـر م�ضمونـة برهــن � ،أو كانت تت�ضمن � ،أو ال تت�ضمن
حق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل  -على وجه اخل ــ�صو�ص  -الدخ ــل م ــن ال�ضمانات
احلكومية والدخل من ال�صكوك �أو ال�سندات مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�ضمانات �أو ال�صكوك �أو ال�سندات  .وال تعترب العقوبات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لغر�ض هذه املادة .
 - 6ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة ب�صفته مقيما
فـي دولة متعاقدة يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،التي ن�ش�أت فـيها الفائدة ن�شاطا
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان الدين الذي تدفع عنه
الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بـ :
(�أ) تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت � ،أو بـ :
(ب) �أن�شطة الأعمال امل�شار �إليها فـي البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة (. )7
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� ، )7أو املادة ( ، )14وفقا للحالة .
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 - 7تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا �سددها مقيم بهذه الدولة املتعاقدة  ،ومع
ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء �أكان مقيما فـي دولة متعاقدة �أم
غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،ف�إن الفائدة تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة
فـيها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 8إذا �أدى وجود عالقة خا�صة  -بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها � ،أو بينهما
وبيـن �شخ�ص �آخر� -إلى زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه
هذه الفائدة  ،عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك
امل�ستفـيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املادة على املبلغ
امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا
لل�ضريبة  ،وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
 - 9ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة مطالبة الدين التي دفعت عنها الفائدة هو اال�ستفادة من
هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 12
الأتــاوى ور�ســوم اخلدمــات الفنيــة
 - 1الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة  ،وتدفع إ�لــى مقي ــم فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة
الأخرى .
 - 2ومع ذلك يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى �أو ر�ســوم اخلدم ــات الفنــية
ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت فـيها  ،ومبقت�ضى قوانيــن تل ــك الدول ــة
املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية مقيما
بالدولة املتعاقدة الأخرى  ،ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هــذا النحو يج ــب �أال تزي ــد
على ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية .
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 - 3أ�  -يق�صد مب�صطلح " الأتاوى " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع  ،والتي يتم
ت�سلمهــا مقابــل ا�ستخـدام � ،أو حق ا�ستخدام �أي حقوق للم�ؤلف فـي ع ــمل �أدبـ ــي �أو فن ـ ــي
�أو علمــي بــما ف ــي ذلــك الأفالم ال�سينمائية  ،والأفالم �أو ال�شرائط امل�ستخدم ــة ف ــي
الإذاعـة ال�صوتيـة �أو املرئيـة  ،و�أي ب ــراءات اخرتاع � ،أو عالمات تـجاريــة � ،أو ت�صميــم ،
�أو طـراز � ،أو برامــج احلا�ســب الآيل � ،أو خطــة �أو تركيــبة � ،أو عمليــة إ�نـت ــاج �سري ـ ــة ،
�أو ال�ستخ ـ ــدام � ،أو حـ ــق ا�ستخ ـ ــدام املعـ ـ ــدات ال�صناعي ـ ــة �أو التجاري ــة �أو العلميـ ــة ،
�أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
ب  -يق�صد مب�صطلح " ر�سوم اخلدمات الفنية " الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من �أي
نوع بخـالف تل ــك املذك ــورة ف ــي املــادة ( )15م ــن ه ــذه االتفاقي ــة مقاب ــل اخلدم ــات
الإداري ــة �أو الفني ـ ــة �أو اال�ست�شاريـ ــة  ،مب ــا فـيهــا توفـي ــر خدمــات العمال ــة الفني ــة
�أو غريها .
 - 4ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى �أو ر�سوم
اخلدمات الفنية ب�صفته مقيما فـي دولة متعاقدة يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
التي تن� أش� فـيها الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة
كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
مــن مق ــر ثاب ــت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع عنها الأتاوى �أو ر�سوم
اخلدمات الفنية ترتبط ب�صفـة فعليـة بـ :
(�أ) ت ــلك املن�شـ ـ�أة امل�ستقــرة �أو املق ــر الثابــت � ،أو بـ :
(ب) �أن�شطة الأعمال امل�شار �إليها فـي البند (ج) من الفقرة ( )1من املادة (. )7
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب احلالة .
 - 5تعترب الأتاوى ور�سوم اخلدمات الفنية قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها
مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة  ،ومع ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى
�أو ر�سوم اخلدمات الفنية � -سواء �أكان مقيما فـي دولة متعاقدة �أم غري مقيم فـيها -
من�شـ ـ�أة م�ستــقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت عنه
الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية  ،وكانت هذه الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية قد
حتملتها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات
الفنية تعترب ك�أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
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� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة  -بني من يقوم بالدفع واملالك امل�ستفـيد منها � ،أو بينهما
وبني �شخ�ص �آخر� -إلى زيادة فـي مبلغ الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية فـيما يتعلق
باال�ستخدام �أو احلق �أو املعلومات التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق
عليه بني من يقوم بالدفع  ،واملالك امل�ستفـيد فـي حالة غياب تلك العالقة  ،فتطبق
�أحكام هذه املادة على املبلغ امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد
من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة  ،وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام
الأخرى لهذه االتفاقية .
 - 7ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص ب�إن�شاء �أو حوالة احلقوق التي دفعت عنها الأتاوى �أو ر�سوم اخلدمات الفنية هو
اال�ستفادة من هذه املادة عن طريق الإن�شاء �أو احلوالة .
املــادة ( ) 13
الأربــاح الــر�أ�س ماليــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة ميلكها م�شروع دولة متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة
ا ألخـرى � ،أو فـي �أموال منقولة تخ�ص مقرا ثابتا ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائنا فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك الأرباح
الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع ب�أكمله)
�أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3الأربــاح الت ــي يح�ص ــل عليه ــا م�ش ــروع فـي دولــة متعاقــدة مــن الت�صــرف ف ــي ال�سفــن
�أو الطائرات التي تعمل فـي النقل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل
هذه ال�سفن �أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 4الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أ�سهم من �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة تتكون �أ�صولها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أكرث من ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من الأموال الثابتة
الكائنة فـي الدولة املتعاقدة  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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 - 5الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى  ،بخالف تلك امل�ش ــار �إلي ـهــا ف ــي
الفقرات ( )1و ( )2و ( )3و ( )4تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيــم
فـيهــا املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمـات ال�شخ�صيـة امل�ستقلـة
 - 1الدخ ــل الــذي يح ــ�صل عل ــيه مقي ــم ف ــي دولة متعاقدة فـيما يتعلق باخلدمات املهنية ،
�أو الأن�شطة الأخرى التي لها طاب ــع اال�ست ــقالل  ،يخ ــ�ضع لل�ضريب ــة فقــط فـ ــي هــذه
الدولة املتعاقدة  ،با�ستثناء الأحوال الآتية التي يجوز فـيها فر�ض ال�ضريبة على هذا
الدخل فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي�ضا  ،وهي :
�أ � -إذا ك ــان مي ــلك ب�صــفة منتظ ــمة مقرا ثابتا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض
ت�أدية �أن�شطته  ،ففـ ــي ه ــذه احلالة يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط بالقدر الذي ين�سب �إلى هذا املقر الثابت .
ب � -أو �إذا كانــت �إقامت ــه فـ ــي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات تبلغ فـي
جمموعه ــا �أو تزي ــد علــى ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما فـي �أي فرتة ()12
اثني ع�شـر �شهرا  ،تبد أ� �أو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية  ،ففـي تلك احلالة يجوز
فر�ض ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فقط على القدر من الدخل الذي
يح�صل عليه من �أن�شطته امل�ؤداة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ي�شمل م�صطلح " اخلدمات املهنية " على وجه اخل�صو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية
�أو الأدبية �أو الفنية � ،أو التعليمية �أو التدري�سية  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة للأطباء ،
واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
اخلدمات ال�شخ�صية غري امل�ستقلة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و ( )18و ( ، )19ف�إن الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط  ،ما مل ت�ؤد الوظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
ف�إذا مت ــت ت�أدي ــة الوظي ــفة كذلك  ،ف ـ�إن املكاف ـ�أة التي يح�صل عليها منها يجوز فر�ض
ال�ضريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقــدة مقاب ــل �أداء وظيف ــة ف ــي الدولــة املتعاقـدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة فقط
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فـي حالة :
أ� � -أن يكون امل�ستلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ال تتجاوز
فـي جمموعها ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما خالل �أي فرتة ( )12اثني
ع�شر �شهرا  ،تبد أ� �أو تنتهي فـي ال�سنة املالية املعنية .
ب  -و�أن تكون املكاف�أة قد دفعت بوا�سط ــة � /أو نياب ــة ع ــن �صاح ــب عمــل غي ــر مقي ــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج � -أال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة � ،أو مقر ثابت ل�صاحب عمل كائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها موظف
فـي م�شروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة
يتم ت�شغيلها فـي النقل الدويل  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س الإدارة �أو �أي جهاز مماثل �آخر ل�شركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانـــون والريا�ضيــون
 - 1علـى الرغـ ــم مــن �أح ــكام املادتــني ( )14و ( ، )15ف�إن الدخل الذي يح�صل علــيه مقي ـ ــم
ف ــي دول ــة متعاق ـ ــدة ب�صفـ ـت ــه فنانـا ف ــي جم ــاالت مث ــل امل�س ــرح � ،أو ال�ص ــور املتحركــة ،
�أو الإذاع ــة �أو التلفزي ــون � ،أو مو�سيق ــيا �أو ب�صفتــه مــن الريا�ضي ــني  ،وذلك مقاب ــل
�أن�شطتـ ــه ال�شخ�صيــة التــي يبا�شرهــا بهــذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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� - 2إذا كـان الدخـل الـذي يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صيــة يبا�شرهــا فنان �أو ريا�ض ــي ب�صفت ــه ه ــذه
ال ي�ستحق للفنان �أو الريا�ضي نف�سه  ،ولكن ل�شخ�ص �آخر  ،ف�إن هــذا الدخــل  -علــى الرغـ ــم
من �أحكــام املواد ( )7و( )14و( - )15يجوز �أن تفر�ض عليه ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و( ، )2ف�إن الدخل الذي يح�صل عليه من الأن�شطة
امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1والتي يتم �أدا�ؤها مبوجب اتفاقية ثقافـية �أو برتتيب بني
الدولتني املتعاقدتني يعفى من ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة التي متت ت�أدية الأن�شطة
بها � ،إذا كانت الزيارة لهذه الدولة املتعاقدة مدعومة بالكامل �أو ب�صفة �أ�سا�سية من
الأموال العامة لأي دولة متعاقدة �أو من �سلطة حملية بهما �أو �أحد �أ�شخا�صهما
القانونية .
املــادة ( ) 18
املعا�شات ومدفوعات ال�ضمان االجتماعي
 - 1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( ، )19ف�إن املعا�ش ــات �أو املكافـ ـ�آت الأخرى املماثلة
التي دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أو خدمات �أديــت ف ــي املا�ضــي  ،و�أي
مدفوعات �ضمان اجتماعي تدفع لهذا املقيم يجوز �أن تخ�ضع لل�ضري ــبة ف ــي تلك
الدولة املتعاقدة .
 - 2يق�صد مب�صطلح " مدفوعات �ضمان اجتماعي " قيمة حمددة تدفع ب�صف ــة دوريــة فـي
�أوقات حمددة فـي �أثناء احلياة �أو فـي �أثناء فرتة حمددة �أو قابلة للتحقق منها مبوجب
التزام بدفع املبالغ فـي مقابل اعتبار كاف وكامل للمال �أو لقيمته .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات واملدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا
خلطة عامة تكون جزءا من نظام �ضمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 - 1أ�  -الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة بخالف املعا�ش التــي تدفعه ــا دول ــة
متعاقدة �أو �سلطة حملية �أو �شخــ�ص مـن �أ�شخا�ص القانون العام فـيها �إلى �أي فرد
مقابل ما �أداه من خدمات لتلك الدولــة املتعاقدة �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون
العام  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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ب  -ومع ذلك ف�إن هذه الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي الدولة املتعاقـدة الأخرى فقط �إذا كانـت اخلدمات قد متت ت�أديتها فـي تلك
الدولة املتعاقدة  ،وكان الفرد مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة  ،ويعترب �إما :
 - 1من مواطني هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2و�إما ممن مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولــة املتعاقــدة لغــر�ض �أداء ه ــذه
اخلدمات فقط .
� - 2أي معا�ش تدفعه �أو يقدم من �أموال دولة متعاق ــدة �أو �سلط ــة حمليــة �أو �شخ ــ�ص من
�أ�شخا�ص القانون العام لفرد مقابل �أداء خدمات له ــذه الدول ــة املتعاق ــدة �أو ال�سلـ ـطــة
�أو �شخ ــ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
 - 3تطب ــق �أحك ــام امل ــواد ( )15و( )16و( )18علـى الرواتـب والأجــور واملكاف�آت الأخ ــرى
املماثل ــة واملعا�شات التي ترتبــط بنــ�شاط تبا�ش ــره دول ــة متعاق ــدة �أو �سلط ــة حملية �أو
�أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فـي هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 20
املعلمــون والباحثــون
 - 1الفرد الذي يعد مقيما فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى ،
ويقوم بزيارة للدولة املتعاقدة الأخرى بدعوة من جامعة �أو كلية �أو مدر�سة �أو �أي
م�ؤ�س�سة تعليمية �أو م�ؤ�س�سة بحث علمي مماثلة معتمدة لفرتة ال تتجاوز (� )2سنتني
من تاريخ و�صوله الأول �إلى الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك فقط لغر�ض التدري�س
�أو �إجراء �أبحاث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو البحثية  ،يعفى من ال�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى على ما يح�صل عليه من مكاف�أة عن هذا التدري�س
�أو البحث .
 - 2يق�صد مب�صطلح " معتمدة " فـي الفقرة ( )1االعتماد الذي متنحه الدولة املتعاقدة
التي تقع فـيها اجلامعة �أو الكلية �أو املدر�سة �أو �أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أو م�ؤ�س�سة بحث
علمي مماثلة .
 - 3ال ت�سري هذه املادة على املكاف�أة التي يح�صل عليها �أ�ستاذ �أو مدر�س لقيامه ب�أبحاث
�أجريت ب�صفة رئي�سية للم�صلحة اخلا�صة ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص حمددين .
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املــادة ( ) 21
الطلبــة واملتدربــون
� - 1إن املدفوعات التي يح�صل عليها طالـب �أو مت ــدرب عل ــى حرف ــة �أو ن�ش ــاط وهــو يقيــم
�أو كان يقيم  -مبا�شرة قبل زيارة دولة متعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى والذي
يوجد فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لغر�ض تعليمه �أو تدريبه وذلك لتغطية
م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه �أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ،
ب�شرط �أن تكون هذه املدفوعات قد ن�ش�أت من م�صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2الفرد الذي يعد مقيما فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني فـي وقت تواجده ب�صورة م�ؤقتة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،والذي يوجد فـيها كموظف ملقيم فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال � ،أو مبوجب عقد معه � ،أو كم�شارك فـي برنامج متوله حكومة الدولة
املتعاقدة الأخرى �أو �أي منظمة دولية بغر�ض �أ�سا�سي هو :
أ�  -احل�صول على خربة فنية �أو مهنية �أو جتارية من �شخـ�ص �آخــر غيــر ذلك املقيــم
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال � ،أو من �شخـ�ص �آخـر ليـ�س له عالقة بهذا
املقيم .
ب � -أو الدرا�ســة ف ــي جامـعة �أو فـي �أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى معرتف بها فـي هذه
الدولة املتعاقدة الأخرى .
يعفى من ال�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة ال تتجاوز (� )2سنتني فـيما
يتعلق بدخله من اخلدمات ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 22
�أنـواع الدخـل الأخـرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة  ،حيثما كان من�ش�ؤها  ،والتي مل يتم تناولها فـي
املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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 - 2ال ت�سري �أحكام الفقــرة ( )1علــى الدخــل  -بخالف الدخل من الأمــوال الثابتــة وفــقا
لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املادة (� - )6إذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما
فـي دولة متعاقدة  ،ويبا�ش ــر فـ ــي الدول ــة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة
م�ستقــرة كائن ــة فـيه ــا � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمة �شخ�صية
م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وك ــان احل ــق �أو امللكيــة الت ــي يدفــع عنها الدخل
ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،ففـي هذه احلالة تطبق
�أحكام املادة (� )7أو املادة ( )15بح�سب احلالة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و( ، )2ف�إن عنا�صر دخل املقيم فـي دولة متعاقدة
والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية والتي تن�ش�أ فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها �أي�ضا فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 23
�إزالـة االزدواج ال�ضريبـي
� - 1إذا ح�صل مقيم فـي دولة متعاقدة على دخل يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على الدولة املتعاقدة امل�شار
�إليها �أوال �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ
يعادل �ضريبة الدخل املدفوعة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى  .ب�شرط �أال يزيد هذا
اخل�صم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل (املح�سوب قبل �إجراء اخل�صم) واملن�سوب
�إلى الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
� - 2إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة معفى من ال�ضريبة فـي
هذه الدولة املتعاقدة فـي تطبيق �أي من �أحكام هذه االتفاقية ف�إنه يجوز لهذه الدولة
املتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي
لهذا املقيم .
املــادة ( ) 24
عـــدم التمييــز
 - 1ال يجوز �إخ�ضاع مواطني دولة متعاقــدة ف ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى لأي �ضرائ ــب
�أو متطلبات تت�صل بها تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو املتطلبات ذات
ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة .
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 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ل�ضرائب
تفر�ض عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي
تفر�ض على م�شروعات هذه الدولة املتعاقدة الأخرى متار�س الأن�شطة ذاتها  .وال يجوز
تف�سري هذا الن�ص على �أنه يلزم �أي دولــة متعاقدة مبنح املقيمني فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى �أي بدالت �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض ال�ضرائب تبعا للحالة
املدنية �أو الأعباء العائلية  ،والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املادة (� ، )9أو الفقرة ( )8من
املادة (� )11أو الفقرة ( )6من املادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى ور�سوم اخلدمات
الفنية والنفقات الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة
املتعاقــدة ا ألخــرى  ،يت ــم خ�صمهــا لغــر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا
امل�شروع  ،وفقا لل�شروط ذاتها كما لو كانــت قد دفعت �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك �أو ي�سيطر على ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مقيم �أو �أكرث فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،لن
تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بها تكون
خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب وااللتزامات املتعلقة بها التي تخ�ضع لها �أو قد
تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 5تطبق �أحكام هذه املادة فقط على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 25
�إجراءات االتفاق املتبادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
�أدت �أو ت�ؤدي �إلى فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له  -بغ�ض
النظر عن احللول التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني املتعاقدتني -
�أن يعر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها �أو على
ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع
لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( ، )24ويجب عر�ض الق�ضية خالل فرتة ( )3ثالث
�سنوات من الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إلى �إخ�ضاعه ل�ضريبة على خمالفة
لأحكام هذه االتفاقية .
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� - 2إذا تبني لل�سلطة املخت�صة �أن املعار�ضة لها ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها على
التو�صل �إلى حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إلى حل الق�ضية عن طريق االتفاق
املتبادل مع ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض
ال�ضريبة التي ال تتفق مع هذه االتفاقية  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه بغ�ض
النظر عن مدد التقادم املحددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إلى التو�صل عن طريق االتفاق
املتبادل حلل �أي �صعوبات �أو �شكوك تن�ش�أ فـيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقية .
كم ــا يج ــوز لهمــا الت�ش ــاور مع ــا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي مل تن�ص
عليها االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فـيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إلى اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 26
تبــادل املعلومــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفـيذ القوانني
الداخلية املتعلقة بال�ضرائب بكل �أنواعها وتو�صيفاتها التي يتــم فر�ضهــا نيابــة عن
الدولتني املتعاقدتني �أو تق�سيماتهما ال�سيا�سية �أو �سلطاتهما املحلية فـي احلدود التي
ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب خمالفة لأحكام االتفاقية  .يتـم تبــادل املعلومــات دون
التقيد ب�أحكام املادتني ( )1و(. )2
 - 2تعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة مبوجب الفقرة ( )1كمعلومات �سرية
�أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة ،
ويف ــ�ضى به ــا فق ــط للأ�شخـ ــا�ص �أو ال�سلط ــات (مب ــا فـيــها املحاكم واجلهات الإدارية)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو الف�صل فـي �أو حتديد اال�ستئنافات املتعلقـة
بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1أو باملراقبة على مــا ورد �أع ــاله  .وعل ــى �أولئك
الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقــط  ،ويج ــوز لهم
ك�شف هذه املعلومات فـي مداوالت حمكمة عامة �أو فـي القرارات الق�ضائية .
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 - 3ال يجوز  -ب�أي حال من الأحوال � -أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة :
أ�  -اتخاذ �إجراءات �إدارية مبا يخالف القوانني واملمار�سات الإدارية لتلك �أو الدولة
املتعاقدة الأخرى .
ب  -تقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات املعتادة
للإدارة لتلك � ،أو الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -تقديـ ــم معلوم ــات ت ـ�ؤدي �إلى �إف�شـاء �أي �سر حرفـي �أو �سر ن�شاط جتاري �أو �سر
�صناعي �أو �س ــر جت ــاري �أو �س ــر مهن ــي �أو عملي ــة �أو معلوم ــة جتارية يكون �إف�شاء
�سرية �أي منها متعار�ضا مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املـادة  ،تقـوم الدولــة املتعاقــدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومــات املطلوبــة
حتى �إذا كانت هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لي�ست فـي حاجة �إلى هذه املعلومات
لأغرا�ضها ال�ضريبية  .ويخ�ضع االلتزام الوارد فـي اجلملة ال�سابقة للقيود املبينة فـي
الفقرة ( )3ولكن لن تف�سر هذه القيود ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح لأي دولة
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أنها لي�س لها م�صلحة داخلية فـي
هذه املعلومات .
 - 5ال يج ــوز  -ب ـ�أي حــال مــن ا ألحــوال  -تف�سري �أحكام الفقرة ( )3ب�أن ت�سمح لأي دولة
متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها م�صرف
�أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو ممثل �أو �شخــ�ص يت�صــرف وفــق وكال ــة �أو قــدرة ائتمانيــة ،
�أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية �شخ�ص ما .
املــادة ( ) 27
التعاون على حت�صيل ال�ضرائب
 - 1تلتزم الدولتان املتعاقدتان بتقدمي العون لبع�ضهما بع�ضا فـي حت�صيل ال�ضرائب التي
تتناولها هذه االتفاقية  ،مع الفوائد  ،والعقوبات الإدارية  ،والغرامات ذات الطبيعة
غري اجلزائية .
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 - 2ت�شمل طلبات العون من دولة متعاقدة لتح�صيل هذه ال�ضرائب تقدمي �شهادة من
ال�سلطة املخت�صة فـي هذه الدولة املتعاقدة ب�أن ال�ضرائب املذكورة قد تقررت ب�صفة
نهائية وفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ولأغرا�ض هذه املادة  ،تعترب �أي �ضريبة
ب�أنها تقررت ب�صفة نهائية عندما يكون لأي دولة متعاقدة احلق فـي حت�صيل ال�ضريبة
وفقا لقانونها الداخلي و�أن لي�س للخا�ضع لهذه ال�ضريبة �أي حق بعد ذلك فـي �إيقاف
حت�صيلها .
 - 3يتم ت�أييد الطلبات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )2بن�سخة ر�سمية من امل�ستند الذي ي�أذن
بالتنفـيذ مرفقا به ن�سخة ر�سمية من �أي قرار �إداري �أو ق�ضائي نهائي �أينما كان ذلك
منا�سبا .
 - 4الطلب الذي تقدمه دولة متعاقدة  ،والذي مت قبوله للتح�صيل من الدولة املتعاقدة
الأخرى يتم تنفـيذه من قبل هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ك�أن كان هذا الطلب يتعلق
بال�ضريبة اخلا�صة بها .
 - 5فـيما يتعلق باملطالبات ال�ضريبية املطروحة لال�ستئناف  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة فـي
الدولة املتعاقدة  -لغر�ض املحافظة على حقوقها � -أن تطلب من ال�سلطة املخت�صة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى اتخاذ �إجراءات وقائية  ،ويتم تنفـيذ طلب الدولة املتعاقدة
الذي يتم قبوله من الدولة املتعاقدة الأخرى ك�أن كان هذا الطلب يتعلق بال�ضريبة
اخلا�صة بها .
 - 6يتم ت�سليم املبالغ التي تقوم بتح�صيلها ال�سلطة املخت�صة لدولة متعاقدة وفقا لهذه
املادة �إلى ال�سلطة املخت�صة للدولة املتعاقدة الأخرى  .وما مل تتفق ال�سلطات املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة على غري ذلك  ،تتحمل الدولة املتعاقدة التي مت تقدمي الطلب
�إليها امل�صروفات العادية التي يتم تكبدها فـي تقدمي العون فـي حت�صيل ال�ضريبة .
 - 7لن تف�سر �أحكام هذه املادة على �أنها تفر�ض التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
أ�  -التخاذ �إجراءات �إدارية مبا يخالف القوانني وا إلجـراءات الإداري ــة له ــذه الدول ــة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -التخاذ �إجراءات خمالفة للنظام العام .
ج  -لتقدي ــم الع ــون �إذا لــم تتخــذ الدولة املتعاقدة الأخرى كل الإجراءات املعقولة
للتح�صيل مبوجب قوانينها وممار�ساتها الإدارية .
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د  -لتقديــم العــون فـي تلك احلاالت التي يكون فـيها العبء الإداري لهذه الدولة
املتعاقدة ال يتنا�سب بو�ضوح مع املنفعة التي �ستح�صل عليها الدولة املتعاقدة
الأخرى .
املــادة ( ) 28
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية وامل�س�ؤولون القن�صليون
ال يرد فـي هذه االتفاقية ما ي�ؤثر على االمتيازات املالــية لأعــ�ضاء البع ــثات الدبلوما�س ــية
�أو الوظائف القن�صلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبوجب �أحكام اتفاقيات
خا�صة .
املــادة ( ) 29
دخــول حيــز التنفـيــذ
 - 1تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الأخرى كتابة من خالل القنوات الدبلوما�سية
با�ستكمال الإجراءات املتطلبة وفقا لقوانينها لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
تدخل االتفاقية حيز التنفـيذ اعتبارا من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار .
 - 2تكون �أحكام االتفاقية نافذة :
أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول
االتفاقية حيز التنفـيذ .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 30
الإنهـــاء
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية مبوجب �إخطار
�إنهاء كتابي يوجه قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية بعد انق�ضاء
فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفـيذ  ،وفـي هذه احلالة يوقف
�سريان هذه االتفاقية فـي كال البلدين كالآتي :
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أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  ،علــى املبالــغ املدفوعــة �أو املقي ــدة فـي
احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من يناير من ال�سنة امليالدية الت ــي تلي توجيه
الإخطار .
ب  -وفـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ من �أو بــعد الــيوم
الأول من يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي توجيه الإخطار .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة كولومبو فـي هذا اليوم 2018/8/15م  ،املوافق 1439/12/4هـ من ن�سختني
�أ�صليتــني باللغــات العربي ــة  ،ال�سنهالية  ،والإجنليزية  ،وتكون كل الن�صو�ص ذات حجية
مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف بني الن�صو�ص  ،يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـن حكومــــة
�سلطنــــــة عمــــــــان

عـن حكومــــة
جمهورية �سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية
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)1277( اجلريدة الر�سمية العدد
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�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل مـن الت�أ�شيـرة
لحاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة والخا�صـة والخدمـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة  ،املوقعة فـ ــي مدين ــة م�سقــط
بتاريخ  5من نوفمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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 الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة رومانيا  ,وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني" ,
�إذ ترغبــان ف ــي تقويــة عالق ــات ال�صداق ـ ــة القائمــة بيــن البلديـ ــن  ,وذلك عل ـ ــى �أ�س ـ ــا�س
متب ــادل عن طريق ت�سهيل �سفر مواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �إلى بلديهما ,
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يج ــوز ملواطن ــي �أي من دولتــي الطرف ــني ممــن يحملون جوازات ال�سفــر الدبلوما�سي ــة
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ,الدخول والعبور والإقامة فـي �إقليم دولة الطرف
الآخر بدون ت�أ�شرية لفرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما خالل ( )180مائة وثمانني
يوما .
 - 2بدءا من اليوم الــذي تطبــق فـيه رومانيا تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن  ,لغر�ض ح�ساب
فرتة الإقامة فـي �إقليم رومانيا امل�ستحقة بالن�سبة ملواطني �سلطنة عمان  ,وفقا للفقرة
ال�سابقة  ,يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار  -ب�شكل �إجمالــي  -فرتة �إقامتهم فـي �إقليم
رومانيا  ,و�إقليم �أي من الدول التي تطبق تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن .
املــادة ( ) 2
يعفى �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية واملهمات القن�صلية من دولتـي ك ــال الطرفـي ــن ممن
يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر  ،و�أفراد عوائلهم الذين يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ،من الت�أ�شرية طوال مدة �أدائهم ملهمتهم ب�شرط �أن يتم
�إخطار الطرف الآخر كتابيا  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,عن هذه املهمة الر�سمية قبل
( )30ثالثني يوما من اليوم املقرر لبدئها .
-111-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

املــادة ( ) 3
يجوز ملواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة وخدمة
�سارية املفعول  ,الدخول �إلى واملغادرة من �إقليم دولة الطرف الآخر عرب �أي نقطة عبور
حدودية مفتوحة حلركة املرور الدولية للم�سافرين .
املــادة ( ) 4
يجب �أن تكون اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة التابعة ملواطني دولة كل طرف
�صادرة خالل ( )10الع ــ�شر ال�سن ــوات املا�ضي ــة  ,و�ساري ــة املفع ــول مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
على الأقل بعد التاريخ املق�صود فـيه مغادرة �إقليم دولة الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
 - 1ال تعفـي هذه االتفاقية مواطني �أي من دولتي الطرفـني من االلتزام بقوانني ولوائح
دولة الطرف الآخر التي تتعلق بدخول و�إقامة ومغادرة الأجانب .
 - 2يحتفظ الطرفان باحلق فـي رف�ض دخول �أو تق�صري مدة �إقامة الأ�شخا�ص الذين
يعتب ـ ــرون غي ـ ــر مرغ ــوب فـيه ــم � ,أو يحتم ــل �أن ي�شك ــلوا خط ــرا عل ــى النظـ ــام الـ ـعــام ,
�أو ال�صحة العامة � ,أو الأمن القومي .
املــادة ( ) 6
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صــة واخلدمــة  ,عبــر
القنوات الدبلوما�سية  ,فـي �أقرب فر�صة ممكنـة  ,علـى �أال تتجـاوز ( )30ثالثني يومــا
من دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر دبلوما�سيــة �أو خا�صــة �أو خدمــة جدي ــدة �أو تعديــل
احلالي ــة  ,يت ــبادل الطرفــان  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,مناذج من هذه اجلوازات
خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل تاريخ العمل بهذه اجلوازات اجلديدة
�أو التعديالت .
 - 3يخطر كل طرف الطرف الآخر عن �أي تعديل فـي القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة
ب�إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة .
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املــادة ( ) 7
يجب على مواطني دولتي كل طرف الذيــن تعــر�ض جواز �سفرهم الدبلوما�سي �أو اخلــا�ص
�أو اخلدمة �ساري املفعول للفقدان �أو التلف �أو ال�سرقة خالل �إقامتهم فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر �إبالغ ال�سلطات املخت�صة فـي البلد امل�ضيف  ,ويجوز لهم مغادرة ذلك الإقليم
على �أ�سا�س وثيقة �سفر ر�سمية �صادرة من بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية تتبع دولتهم �أو تقوم
بتمثيلها  ,وذلك بدون �أي ترخي�ص �إ�ضافـي .
املــادة ( ) 8
يجوز للطرفـني تعديل هذه االتفاقية كتابيا باالتفاق امل�شتــرك  ,ويدخــل ه ــذا التعدي ــل
حيز التنفـيذ وفق الفقرة ( )2من املادة ( )11من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 9
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي �أو جزئي لأ�سباب
تتعلق بحماية النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأمن القومي .
 - 2يت ــم �إخطــار الطرف الآخر عن قرار التعليق عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ()48
ثمان و�أربعني �ساعة من اتخاذه  ,ويقوم الطرف الذي قام بتعليق تطبيق االتفاقية
ب�إخطار الطرف الآخر فورا مبجرد زوال �أ�سباب التعليق  ,وي�ست�أنف العمل باالتفاقية
بعد ت�سلم هذا الإخطار .
املــادة ( ) 10
 - 1يجوز لكل من الطرفـني �إنهاء العمل بهذه االتفاقية  ,وذلك ب�إخطار الطرف الآخر
كتابي ــا ع ــرب الق ــنوات الدبلوما�سي ــة  ,ويتــم �إنهاء العمل بها خالل ( )90ت�سعني يوما
من ت�سلم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر .
 - 2تت ــم ت�سويـ ــة �أي خ ــالف �أو نزاع ينتج عن تف�سري �أو تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقي ــة وديا
عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 11
 - 1تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة .
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 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم
�آخر �إخطار كتابي بني الطرفـني يفـيد با�ستكمال املتطلبات الالزمة لدخول االتفاقية
حيز التنفـيذ وفق القوانني الوطنية املعمول بها لدى الطرفـني  ,وذلك عرب القنوات
الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الأخرى للطرفـني النا�شئة مبوجب االتفاقيات
الدولي ــة  ,وخا�ص ــة االلتزامات النا�شئة مبوجب معاهــدة فـيينــا للعالقــات الدبلوما�سي ــة
امل�ؤرخة فـي  18ابريل 1961م  ,ومعاهدة فـيينا للعالقات القن�صلية امل�ؤرخة فـي  24ابريل
1963م .
حررت فـي م�سقط بتاريخ  5من نوفمرب 2018م  ,من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :العربية
والرومانية والإجنليزية  ,وتتمتع كافة الن�صو�ص بنف�س احلجية القانوني ــة  ,وف ــي حــال
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عن حكومة
رومانيـــــــــــــــــــــا

عن حكومة
�سلطنــــة عمــــان
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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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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.
2
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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
ب�إجازة تنازل �شركة �إيني عمان بي  .فـي  .عن جزء من حقوقها والتزاماتها
فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ  14من نوفمبر 2017م للمنطقة
رقم (� )52إلى �شركة قطر للبترول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/50ب�إجــازة االتفاقي ــة النفط ــية املوقعة بني حكومة
�سلطنة عمان  ،و�شركة �إيني عمان بي .فـي  ،و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج
�ش .م .م للمنطقة رقم (، )52
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة �إيني عمان بي.فـي .بالتنــازل ع ــن جزء
من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقع ــة بتاري ــخ  14م ــن نوفم ــرب 2017م
للمنطقة رقم (� )52إلى �شركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج القابلة لذلك
التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة �إيني عمان بي.فـي .ع ــن ج ــزء م ــن حقوقهــا والتزاماتها فـي االتفاقية
النفطية املوقعة بتاريخ  14من نوفمرب 2017م للمنطقة رقم (� )52إلى �شركة قطر للبرتول
الدولية لال�ستك�شاف والإنتــاج  ،ب ــحيث ت�ص ــبح احل�ص ــ�ص النهائي ــة لأط ــراف االتفاقي ــة
على النحو الآتي :
� %55شركة �إيني عمان بي.فـي.
� %30شركة قطر للبرتول الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج
� %15شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/10
ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقديم خدمات النطاق العري�ض
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إ�صــدار ترخي ــ�ص من الفئ ــة الأولى لل�شركة العمانية للنطاق العري�ض (�ش.م .ع .م) لإن�شاء
وت�شغيـل و�صيانـة البنية الأ�سا�سيــة للنط ــاق العري ــ�ض  ،وتقدمي خدمات النطاق العريــ�ض
ملدة ( )25خم�س وع�شرين �سنة  ،وذلك بال�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :مـن ينايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية
للنطاق العري�ض (�ش.م.ع.م( لإن�شاء وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية
للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض
املحتويـــات
اجلــزء الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة (  : ) 1تعريفـات .
املــادة (  : ) 2املجـال .
املــادة (  : ) 3الربـط .
املــادة (  : ) 4الإتاوة ور�سـوم الرتخي�ص .
املــادة (  : ) 5املدة .
املــادة (  : ) 6التعديل .
املــادة (  : ) 7الإلغاء .
املــادة (  : ) 8االنتهاء .
املــادة (  : ) 9االلتزام .
املــادة (  : ) 10الإخطارات .
اجلـــزء الثانــي
ال�شــروط واملالحـــق
�أوال  :ال�شروط :
1-1اخلدمات املرخ�صة .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكـة .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامــة .
5-5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
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6-6متطلبات جودة اخلدمة .
7-7خدمات ال�صيانة .
8-8قطع اخلدمات املرخ�صة .
9-9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة عن اخلدمات اجلديدة .
1010تقدمي خدمات النفاذ .
1111خدمة الطرف الثالث .
1212الربط البيني .
1313التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنيـ ــة .
1414ربط الأجهزة الطرفـية .
1515تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديوية .
1616التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيف .
1717التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
1818حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل � ،أو من جانب واحد .
1919حظر التمييز غري امل�شروع  ،واملمار�سات املنافـية للمناف�سـة .
2020متطلبـات املحا�سبـة .
2121االلتزام بتوفـري املعلومـات .
2222التغييـر فـي ملكية الأ�سهم .
2323ر�سوم الرتخيـ�ص .
2424حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكـات العامة واخلا�صة .
2525حوالة الرتخي�ص وانتقاله .
2626النزاعـات .
2727الغرامات .
ثانيا  :املالح ـ ــق :
امللحــق (�أ)  -التزامات تو�سعة ال�شبكة  ،والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية .
امللحق (ب)  -التعمني .
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اجلــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفـــات
فـي تطبيق �أحكام هذا الرتخي�ص ومالحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2التابـــع :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حتــت حتك ــم � ،أو �سيطـ ــرة �شخ ــ�ص �آخ ــر طبيعـ ــي
�أو معنوي  ،ب�شكل مبا�شر � ،أو غري مبا�شر .
 - 3حتكــم �أو �سيطــرة :
ال�سلطـة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لتوجيه �شخ�ص طبيعي � ،أو معـنوي و�إدارته � ،سواء
م ــن خ ــالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم �أو حق الت�صويــت �أو ملكية �سندات �أو �شراكة
�أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان م�صدر هذه احلقوق .
 - 4التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5النطــاق العريــ�ض :
خدمـ ـ ــة ات�صـ ــاالت توفـ ــر �سرع ــة تنزي ــل عل ــى الإنرتن ـ ــت للم�ستخـ ــدم النهائ ــي تزيـ ـ ــد
على ( )256كيلو بايت/الثانية  ،وتتوفر ب�شكل دائم .
 - 6خدمــات النفــاذ :
نف ــاذ املرخــ�ص ل ــه �إلى �شبكات مرخ�ص له �آخر  ،بغر�ض التمك ــن من تقديــم خدمــات
االت�صاالت  ،مبا فـي ذلك ربط �أجهزة االت�صاالت با�ستخدام و�سائل �سلكية �أو راديوية
والنفـ ــاذ لأي بنيــة �أ�سا�سي ــة وت�شمل املباين والأبراج والأنابي ــب اخلا�صـ ــة بالأ�سـ ــالك
والكابالت .
-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

 - 7منطقـة الرتخيــ�ص :
كامل املنطقة اجلغرافـية لل�سلطنة .
 - 8امل�شغــل املرخــ�ص :
�أي �شخــ�ص طبيعــي �أو معنــوي مرخــ�ص لــه بت�شغيل بنية �أ�سا�سيـة لنظـام ات�صــاالت
عامـة � ،أو تقديـم خدمــات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعــة ل�شبكات
ات�صاالت عامة من الفئة الأولى  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 9موفــر خدمــة :
�أي �شخــ�ص طبيع ــي �أو معنـ ــوي  ،مرخ ــ�ص ل ــه بتقدي ــم خدم ــات االت�ص ــاالت العام ـ ــة
الإ�ضافـية  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 10إجمالـي الإيـرادات ال�سنويـة للمرخـ�ص لـه :
جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات
املرخ�صة  ،وي�شمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات
التي يحققها من املرخ�صني الآخرين بعد خ�صم تكلفة �إنهاء املكاملات املرتتبة على
الربــط البينــي واملدفوعة للمرخ�صني الآخرين  ،فـيم ــا عــدا بي ــع وت�أج ــري الأجهـ ــزة
الطرفـية .
 - 11الأجهـزة الطرفـية :
�أجهــزة االت�صــاالت اخلا�صة باملنتفــع الت ــي متكنـ ــه مــن االت�صــال مــن خ ــالل �شبكـ ــة
ات�صاالت عامة �أو خا�صة .
� - 12ساتــل :
جهاز ات�صاالت فـي مدار حول الأر�ض .
 - 13القــوة القاهــرة :
كل ما هو خارج عن �إرادة املرخ�ص له  ،وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه .
 - 14منطقــة اخلدمــة :
املنطقة الكائنة مبنطقة الرتخي�ص  ،والتي ين�شئ فـيها املرخ�ص له نظام االت�صاالت ،
والتــي يكون فـيه ــا قادرا ب�شك ــل عـ ــام علــى توفـري خدمـ ــات االت�صـ ــاالت لأي �شخ ــ�ص
يطلبها .
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املــادة ( ) 2
املجـــال
يرخــ�ص لل�شركــة العمانيــة للنط ــاق العريــ�ض (�ش.م.ع.م) ب�إن�شــاء وت�شغيل و�صيانــة البنيــة
الأ�سا�سية للنطاق العري�ض وتقدمي خدمات النطاق العري�ض طبقا للأحكام وال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص ومالحقه .
املــادة ( ) 3
الربـــط
يخول املرخ�ص له ربط الأنظمة املرخ�صة بـالآتي :
� - 1أي نظام ات�صاالت مرخ�ص مبوجب املــادة ( )21من قانون تنظيم االت�صاالت .
� - 2أي نظام ات�صاالت خارج ال�سلطنة .
� - 3أي �ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد ال�سارية .
� - 4أي جهاز ات�صاالت متت املوافقة عليه للربط البيني  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم
االت�ص ــاالت والئحتـ ــه التنفـيذيـ ــة �أو القـ ــرارات ال�ساريــة �أو املوا�صفــات الفنيــة التي
حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
املــادة ( ) 4
الإتــاوة ور�ســوم الرتخيـــ�ص
 - 1يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة الإتاوة ال�سنوية املقررة من قبلها عن كل �سنة من
�سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب بناء على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب
من ال�سنة  ،بحيث ال ت�شتمل الإيرادات املحققة من ا�ستغالل البنية الأ�سا�سية غري
الن�شطة  .وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة
املدة من ال�سنة الأولى لهذا الرتخي�ص .
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة ر�سوم الرتخي�ص التي تقررها وفقا لل�شرط ( )23من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 5
املـــدة
مــدة هــذا الرتخيــ�ص ( )25خمـ�س وع�شرون �سن ــة  ،قابل ــة للتجديــد  ،وفق ــا لأحكــام قانـ ــون
تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 6
التعديـــــل
1-1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق معا كتابة على تعديل الرتخي�ص .
2-2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص  ،وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 7
الإلغــــاء
1-1للهيئة بقرار م�سبب �إلغاء الرتخي�ص �أو �أي من احلقوق املمنوحة مبوجبه فـيما يتعلق
بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2للهيئة احلق فـي �إلغاء الرتخي�ص فـي حالة عدم تقدمي املرخ�ص له خلدماته خالل
( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
املــادة ( ) 8
االنتهـاء
1-1ينتهي الرتخي�ص بانتهاء مدته  ،ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه قانون تنظيم االت�صاالت .
2-2كما ينتهــي �إذا انحلت ال�شخ�صية القانوني ــة للمــرخ�ص لــه �أو دخـل مرحلـة الت�صفـية
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية
مل�صلحة دائنيه � ،أو �أي �سبب �آخر مماثل .
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املــادة ( ) 9
االلتـــــزام
1-1يلتزم املرخ�ص له � -إ�ضافة �إلى الأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص -
ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والالئحة التنفـيذية  ،وبكل القوانني واللوائح املعمول
بها  ،والقرارات ذات ال�صلة  ،واللوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات التي ت�صدرها
الهيئة من وقت �إلى �آخر .
2-2يلتزم املرخ�ص له  -بعد موافقة احلكومة  -بدرا�سة طرح ما يراه منا�سبا من �أ�سهمه
فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة بهذا الرتخي�ص لالكتتاب العام فـي �سوق م�سقط للأوراق
املالية خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �سريان الرتخي�ص .
3-3مع عدم الإخالل بالتزام الرئي�س التنفـيذي للمرخ�ص له بتنفـيذ �أحكام و�شروط هذا
الرتخي�ص  ،يحدد املرخ�ص له  -ف ــي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك � -أحد كبار مديريه ،
ال تقل درجته عن درجة مدير تنفـيذي بالهيئــة  ،تكون مهمته االت�صال به ــا  ،ومتابعة
تنفـيذ قراراتها على الوجه الأكمل .
املــادة ( ) 10
الإخطــــارات
جميع الإخطارات واملالحظات التي ت�صدرها الهيئة للمرخ�ص له تر�سل بالربيد على عنوانه
امل�سجل ر�سميا � ،أو بت�سليمها باليد ملن يحدده مقابل توقيع بالت�سليم .
اجلــزء الثانـــي
�أوال  :ال�شــــروط
 - 1اخلدمات املرخ�صة :
 - 1-1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت التالية فـي منطقة الرتخي�ص على
�أ�س ــا�س غي ــر ح�صري بوا�سطــة �أنظمـة االت�صـاالت املرخ�صــة وتو�صيالت ال�شبكة
على �أن ي�شمل ذلك �إن�شاء البنية الأ�سا�سية للنطاق العري�ض و�/أو تقدمي خدمات
النطاق العري�ض لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية للنطاق العري�ض ،
والتي ت�شتمل على :
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و�صـــف خمتـــ�صر
ا�ســــم اخلدمــــة
الفئة  : 1خدمـات البنيـة الأ�سا�سيـة غيـر الن�شطـة
عبارة عن :
1-1خدمة ات�صاالت ت�ستخدم للنفاذ �إلى �شبكة الألياف الب�صرية
من نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية الألياف
( )FTPفـي املباين ال�سكنية (�سواء كانت وحدة �سكنية واحدة
�أو عدة وحدات �سكنية) .
2-2خدمة النفاذ من نقطة �إلى عدة نقاط  ،فت�ستخدم موزعات
غري ن�شطة فـي �شبكة توزيع الألياف للو�صول �إلى امل�ستخدمني
النهائيني .
و ت�شمل اخلدمة ما يلي :
النفاذ �إلى �شبكة الألياف
-  GPONاال�شرتاك فـي �سلك �ألياف واحد جمدول من �إطار التوزيع
الب�صرية غري الن�شطة
الب�صري ( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى املوزع
املخ�ص�ص .
 �-سلك �ألياف واحد خم�ص�ص من املوزع �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي املباين ال�سكنية والتجارية .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبن ــى
(حيثما ينطبق ذلك)  ،ميك ــن توفـري حمطـ ــة خط ب�صري
( )OLTعند احلاجة .
 -خدمة ات�صاالت من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة
الألياف الب�صرية غري الن�شطة من �إطار التوزيع الب�صري
( )ODFلنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له �إلى نقطة نهاية
الألياف ( )FTPفـي مباين امل�ستخدمني النهائيني .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سلك �ألياف واحد جمدول وخم�ص�ص من نقطة تواجد تابعة
النفاذ الب�صري
من نقطة �إلى نقطة ()P2P
للمرخ�ص له �إلى مباين امل�ستخدمني النهائيني .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له .
 -خدمة ربط واحدة فـي غرفة االت�صاالت اخلا�صة باملبنى
(�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكن توفـري حمطة خط ب�صري ( )OLTعند احلاجة .
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تابع الفئة  : 1خدمات البنية الأ�سا�سية غري الن�شطة
خدمة ات�صال من نقطة �إلى نقطة ( )P2Pت�ستخدم فـي �شبكة الألياف
الب�صرية غري الن�شطة من املوقع املتنقل للمرخ�ص له �أو موقع متنقل
مل�شغل �أو نقطة تواجد مل�ستخدم �إلى �إطار التوزيع الب�صري ( )ODFفـي
نقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له � ،أو �أي نقطة تواجد �أخرى مل�ستخدم .
ت�شمل اخلدمة ما ي�أتي :
 �-سـ ــلك �ألي ــاف واحد جمدول وخم�ص�ص من موقع متنقـ ــل
نواقل الألياف الب�صرية
�إلى نقطة تواجد �أو من نقطة تواجد �إلى �أخرى .
 -خدمة ربط واحدة فـي املوقع املتنقل �أو نقطة التواجد .
 -خدمة ربط واحدة فـي �إطار التوزيع الب�صري ()ODF
لنقطة تواجد تابعة للمرخ�ص له (�إن �أمكن ذلك) .
 -ميكـ ــن ا�ستخ ــدام أ�ج ــهزة ات�ص ــاالت ن�شط ــة عن ــد احلاج ـ ــة
كالو�صالت الراديوية و�أجهزة الإر�سال .
�أن يقوم م�شغل خدمات ات�صاالت راديوية برتكيب الأجهزة �أو
املعدات اخلا�صة به فـي الربج التابع للمرخ�ص له وفق مبد أ�
امل�شاركة فـي املواقع  ،حيث يقوم امل�شغل با�ستئجار م�ساحة �أر�ضية
امل�شاركة فـي الأبراج
فـي املنطقة املتاحة للإيجار التابعة للمرخ�ص له وا�ستئجار
�أو احل�صول على ت�صريح با�ستخدام م�ساحة فـي الربج لرتكيب
الهوائيات والكابالت املحورية اخلا�صة به .
خدمـ ـ ــات تقـ ــدم ملوفـ ـ ــري اخلدمات من أ�ج ــل ا�ست�ضاف ــة مع ـ ــدات
�أو �أجه ــزة �أو خوادم ال�شبكـ ــة الن�شطة التابعــة لهــم �أو �أي �أجه ــزة
�أخرى ت�ستخدم فـي الربــط البين ــي (�أجهزة امل�شاركة فـي املواقع)
لغر�ض ربطها مع �شبكة املرخ�ص له .
وت�شمل توفـري امل�ساحة املطلوبة للم�ست�أجر لو�ضع معدات و�أجهزة
وخوادم ال�شبكة الن�شطة التابعة له �أو �أي �أجهزة �أخرى ت�ستخدم
فـي الرب ــط البينـ ــي  ،وتوفـري الت�سهي ـ ـ ــالت الأ�سا�سيـ ــة التالي ـ ــة
خدمات امل�شاركة فـي املواقع فـي امل�ساحة املطلوبة كجزء من خدمات امل�شاركة فـي املواقع
(حيثما ينطبق ذلك ) :
 -نظام تكييف الهواء .
 -تيار كهربائي مرتدد .
 -كابل تو�صيل الإر�سال .
 -نظام �إطفاء احلرائق .
 -نقاط ت�أري�ض .
 -نظام الدخول بالبطاقة .
 -عازل �ضد املاء والغبار .
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ا�ســــم اخلدمــــة

الفئة  : 2خدمات النفاذ فـي املناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج املباين
خدمة النفاذ عرب الأقمار ال�صناعية للمرخ�ص له �سوف ت�ستخدم
�أنظمــة عري�ضة النطــاق عبــر ال�ساتل لتقديـ ــم خدم ــات ات�ص ــاالت
ب�سرعات عالية فـي املناطق البعيدة والريفـية  ،و�ست�شمل هذه
اخلدمة ثالث فئات :
 - 1التو�صيــل املبا�شر �إلى املنازل ( )DTHخلدمــة املنتفعني
النفاذ باجلملة
الأفراد .
عن طريق ال�سواتل
 - 2ال�شبكات املغلقة  ،وت�شمل  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
املدار�س واملراكز ال�صحية ومراكز ال�شرطة وغريها .
 - 3البنى الأ�سا�سية الرئي�سية ل�شبكات االت�صاالت املتنقلة
والراديوية الثابتة وغريها من ال�شبكات املماثلة .
ات�صال ن�شط بني جهاز طرفـي لل�شبكة الب�صرية فـي نقطة النفاذ
خ ــارج املبانــي وبــني املرخ ــ�ص ل ــه  ،ويتوفر مب�ستوي ــات خمتلفـ ــة
االت�صال عرب نقاط
من عر�ض النطاق الرتددي وخيارات متعددة جلودة اخلدمة ،
النفاذ خارج املباين
وي�ستخدم لربط حمطات احلافالت وجتهيزات الطرق وتقاطعات
الطرق واللوحات الإعالنية الرقمية وغريها .
الفئــة  : 3اخلدمـــات املــــدارة لل�شبكــــة
تقدمي خدم ــة �إدارة و�صيانة ال�شبكة للمرافق وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتحقيق الإدارة الفعالة لل�شبكات امل�شرتك ـ ـ ـ ــة وتخفـي�ض النفقات
خدمات
الت�شغيلية للمرافق .
الت�شغيل وال�صيانة لل�شبكة
اخلدمـ ـ ــة قائمة على توفـري احللول ويكون تقدميها على �أ�سا�س
كل حالة على حدة فـي حال ت�ضافر اجلهود .
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 -2-1للمرخ ــ�ص ل ــه  -بعد موافق ــة كتابي ــة م�سبقة من الهيئة  -تقديـ ــم اخلدم ــات
املرخ�صة  ،كلها �أو بع�ضها  ،بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن ،
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات بنف�سه .
2-2التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
 1-2على املرخ�ص له تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املتفق عليها مع الهيئة
وفقا للملحق (�أ) من هذا الرتخي�ص  ،وفـي حالة �أي تغيري فـي هذه اخلطة  ،يجب
على املرخ�ص له احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الهيئة .
 2-2مع عدم الإخالل بال�شرط ( )21من هذا الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ
ب�سجـ ــالت للمعلومـ ــات فـي �إطــار يتفق عليــه مــع الهيئــة خــالل ( )3ثالثة �أ�شهر
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي ــ�ص  ،وذلك للت�أكد �أنه ملتزم مبوجب اخلطة
اال�ستثمارية الر�أ�س مالية املعتمدة  .كما يلتزم املرخ�ص له بالوفاء ب�أي متطلبات
تتعلـ ــق بـ ـ�أي �إف�ص ـ ــاح خ ــا�ص عــن املعلومــات �أو متطلب ــات الإخط ــار وفق ــا للقان ــون
�أو الرتخي�ص �أو اللوائح ال�سارية �أو توجيهات الهيئة .
 3-2يلت ــزم املرخ ــ�ص لـ ــه مبوافـ ــاة الهيئ ــة ب�شكـ ـ ــل دوري (ن�ص ــف �سنـ ــوي) حـ ــول التطـ ــور
فـي تنفـيذ اخلطة اال�ستثمارية  ،وكذلك حجم الإيرادات .
3-3التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتزم املرخ�ص له بخطة تو�سعة ال�شبكة املو�ضحة فـي امللحق (�أ) من هذا الرتخي�ص .
4-4متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة :
 1-4يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية من �أجهزة
ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة االت�صاالت املرخ�ص له بها  ،والتي تتيح
للجهات الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات الأمن الوطني  ،على �أن
يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم
الفني  ،ويتحمل املرخ�ص له فـي حالة تغيري �أنظمة �شبكته تكاليف حتديث الأجهزة
التي ت�ستخدمها اجلهات الأمنية التي ت�أثرت بالتغيري  ،وذلك وفقا ملا تن�ص عليه
القرارات التي ت�صدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانني املعمول بها .
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 2-4فـي حالة حدوث كارثة طبيعية � ،أو وقوع حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة  ،فللوزير
�أن ي�ستدعي  -لغر�ض مواجهة هذه الكوارث �أو احلوادث  -جميع خدمات و�شبكات
ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني لديه القائمني على ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات
وال�شبكات  .وعلى املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعهـا
خالل ( )12اثني ع�شر �شهرا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،و�أن يقوم
بتطوير وحتديث هذه اخلطة بناء على طلب الهيئة .
�	3-4إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ،فعلى املرخ�ص له
�أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة  ،و�أن ينفذ خطة الطوارئ ،
ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 5التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :
 1-5يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدماته املرخ�صة �إلى موفري خدمات االت�صاالت العامة
املرخ�صني  ،وذلك بناء على طلب معقول  ،و�أ�سا�س غري ح�صري .
 2-5يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة فـي حالة رغبته تقدمي
خدماته املرخ�صة �إلى جهات �أخرى .
 3-5يكــون تقديــم خدمــات االتــ�صاالت املرخــ�صة  ،وفقــا للوائــح التنظيمية والقرارات
والإر�شادات واللوائح التي ت�صدرها الهيئة .
 4-5فـي حالة قيام املرخ�ص له بتقدمي خدماته للمنتفعني  ،فعليه االلتزام مبا ي�أتي :
 1-4-5يلت ــزم املرخ ــ�ص ل ــه ب�إخط ـ ــار الهيئـ ــة كتابـ ــة قب ــل ( )12اثنــي ع�ش ــر �شهـ ــرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� �	-إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب �	-أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي من منتفعيه غري
قابلة لال�ستخدام  ،وكجزء من �إخطاره املكتوب يجب �أن يبني املرخ�ص
له التحول املالئم للخدمة  ،وترتيبات انتقال املنتفع للخدمة اجلديدة .
 2-4-5يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
ملنتفعيه تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهــم باخلدم ــات املرخ�ص ــة  ،وذلك
خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
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�	3-4-5إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج االتفاقية خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سليمه لها ي�صبح �ساري املفعول بعد الثالثني يوما املذكورة �أو من
التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه � ،أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على النموذج
خالل تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها ،
وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة �أن
يعدل النموذج وفقا له  ،ويقدمه للهيئة  ،وي�سري فـي �ش�أن النموذج املعدل
حكم هذا ال�شرط .
 4-4-5على املرخ�ص له �أن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وب�أي تعديل له  ،ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي النموذج .
 - 6متطلبات جودة اخلدمة :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت يلتزم املرخ�ص
له مبا ي�أتي :
 1-6ال�ضوابط والقواعد التي ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا ال�ش�أن .
 2-6مع عدم الإخالل بال�شرط ( ، )21االحتفاظ ب�سجالت للمعلومات فـي �شكل يتفق
عليه مع الهيئة خالل (� )6ستة �أ�شهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ،
بغر�ض �أن يثبت للهيئة �أنه يلتزم مبتطلبات جودة اخلدمة  ،كما يلتزم بالوفاء
مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة  ،وبن�شر م�ؤ�شرات
�أداء جودة اخلدمة فـي و�سائل الإعالم  ،وذلك مبراعاة ال�شرط ( )21من هذا
الرتخي�ص  .وفـي حالة خمالفة االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى
تطبق الإجراءات الواردة فـي الئحة متطلبات جودة اخلدمة التي يلتزم املرخ�ص
له بتنفـيذها .
 - 7خدمات ال�صيانـة :
 1-7يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ،وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ،و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له  ،والتي هي فـي حيازة ذلك املنتفع .
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 2-7ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 7فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	1-2-7إذا كان �إ�صالح �أي نظام �أو جهاز غري جمد اقت�صاديا � ،أو �أن قطع الغيار
الالزمة مل تعد متوفرة .
�	2-2-7إذا ر�أت الهيئـ ــة �أن ــه من غي ــر املعقول �أن يطلـ ــب م ــن املرخ�ص لـ ــه تقديـ ــم
اخلدمة املطلوبة بوا�سطة الأنظمــة املرخ�صــة لظــروف معين ــة  ،ومنهــا -
على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -الآتي :
�أ  -ظروف خارجة عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب � -إذا كان من �ش�أن تقدمي اخلدمة تعري�ض �صحة �أو �سالمة �أي �شخ�ص
مكلف بتوفـري تلك اخلدمة خلطر غري مربر .
ج � -إذا كانت ال�صيانة املطلوبة غري معقولة من الناحية العملية .
 - 8قطع اخلدمات املرخ�صة :
 1-8ال يجوز للمرخ�ص له قطع عمل الأنظمة املرخ�صة �أو �أي جزء منها ب�شكل متعمد
فـي الأو�ضاع الطبيعية  ،كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إ�شعار كتابي م�سبق للهيئة  ،ودون �إنذار زمني معقول للمنتفعني املت�أثرين
بذلك القطع � ،أو هذا التعليق .
 2-8ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 8فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا كان القطع �أو التعليق راجعا �إلى حالة طارئة � ،أو لقوة قاهرة .
ب � -إذا ك ــان القطــع �أو التعلي ــق خلدمـ ـ ــة مرخـ ــ�صة يوفره ـ ــا املرخــ�ص ل ــه ملنتف ــع
ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
 - 9االلتزام باحل�صول على موافقة الهيئة على اخلدمات اجلديدة :
 1-9يلتزم املرخ�ص له باحل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقة من الهيئة قبل تقدمي
�أي خدمات جديدة .
 2-9يلتـ ــزم املرخــ�ص ل ــه بتقديــم كافة اخلدمــات املرخ�صــة وفقــا لبنود هذا الرتخيــ�ص
و�أي لوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات ت�صدرها الهيئة من حني لآخر .
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 - 10تقدمي خدمات النفاذ :
 1-10مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقرارات
ال�ص ــادرة تنفـيــذا ل ــه  ،يتعني علــى املرخ�ص له �أن يوفر بناء علــى طلب معقول
من �أي موفر خدمة �أو م�شغل مرخ�ص �إمكانية النفاذ �إلى الأنظمة املرخ�صة
على �أ�سا�س غري ح�صري .
 2-10يخ�ضع توفـري خدمات النفاذ للتو�صيات املن�شورة من قبل االحتاد الدويل
لالت�صاالت ال�سارية فـي حينه  ،وتو�صيات و�إر�شادات الهيئات الدولية الأخرى ،
وك ــل اللوائـ ــح التنظيميـ ــة والقـ ــرارات والأوامر والإر�شـ ــادات ال�ساريـ ــة املفع ــول
ال�صادرة عن الهيئة .
 3-10يلتزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقيات توفـري النفاذ للم�شغلني املرخ�صني ،
وملوفري خدمات االت�صاالت املرخ�ص ــني  ،خ ــالل ( )3ثالثـ ــة �أ�شهر من ت�سلم
طلب كتابي منهم  ،وفـي حالة عدم تو�صل الطرفـني �إلى اتفاق خالل الفرتة
املذكورة  ،حتال نقاط اخلالف �إلى الهيئة .
 4-10يلتزم املرخـ�ص لــه باحل�صــول على املوافقة الكتابية امل�سبقة م ــن الهيئــة قب ــل
الدخــول فـ ــي � /أو تعديـ ــل �أي اتفاقي ــات مع امل�شغل ــني املرخ�ص ــني � ،أو موف ـ ــري
خدمات االت�صاالت .
 5-10يلتزم املرخ�ص له ب�ضمان �أن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فـيها
املرخ�ص له مع امل�شغلني املرخ�صني  ،ومع موفري خدمات االت�صاالت مبنية
على ال�شفافـية  ،وعدم التمييز  ،و�أن تكون �شروطها معقولة .
 6-10يعفى املرخ�ص له من توفـري خدمات النفاذ �إذا ر�أت الهيئة �أن مثل هذا الطلب
غري معقول  ،خ�صو�صا  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر -فـي احلاالت الآتية :
أ�  -عندما يكون الطلب خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -عندمــا تت�ســبب �أنظم ـ ــة طالب النفـ ــاذ � ،أو يحتمــل �أن تت�سبب ف ــي خطــر ،
�أو تلف � ،أو �أذى لأي �شخ�ص � ،أو �أي ممتلكات .
ج �	-إذا كان هناك احتمال فـي �أن تت�سبب �أنظمة طالب النفاذ فـي �إحداث تلف ،
�أو تداخـ ــل فـي عم ـ ــل الأنظمـ ــة املرخ�ص ـ ــة � ،أو تعطيــل خدمــات االت�ص ــاالت
التي تقدمها .
د  -عندما يكون الطلب غري معقول من الناحية العملية .
-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

 7-10يلتزم املرخ�ص له بتوفـري النفاذ للبنية الأ�سا�سية غري الن�شطة على �أ�سا�س
غري ح�صري  .ويجب �أن تكون االتفاقيات بني املرخ�ص له  ،وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات غري منافـية لقواعد املناف�سة  ،ويجب على
املرخ�ص له توفـري النفاذ لأي مقدم طلب مرخ�ص له .
 8-10يجب �أن تكون اتفاقيات م�ستوى اخلدمة بني املرخ�ص له وامل�شغلني املرخ�ص
لهم الآخرين  ،وموفري اخلدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي ت�صدرها
الهيئة فـيما يخ�ص التعرفة وجودة اخلدمة والنفاذ والربط البيني .
 - 11خدمة الطرف الثالث :
 1-11يتعهد املرخ�ص له ب�أن ي�سمح لأي م�شغل مرخ�ص � ،أو موفر خدمة �أن يربط
نظام ات�صاالته املرخ�ص بالأنظمة املرخ�صة  ،لكي يتمكن من توفـري خدمات
االت�صاالت من خاللها .
 2-11ال ينطبق ال�شرط (� )1-11إذا ر�أت الهيئة �أن الطلب غري معقول لأي من
الأ�سباب الآتية  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر � -إذا كان الطلب :
�أ  -خارجا عن �سيطرة املرخ�ص له .
ب  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي خطر �أو تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو
�أي ممتلكات .
ج  -يت�سبب �أو من املحتمل �أن يت�سبب فـي تلف � ،أو تداخل فـي عمل الأنظمة
املرخ�صة � ،أو تعطيل خدمات االت�صاالت التي يقدمها .
د 	-ال يبدو معقوال من الناحية العملية .
 -12الربــط البينـي :
 1-12يحق للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني من امل�شغلني
املرخ�ص لهم .
 2-12على املرخ�ص له االلتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإر�شادات والقرارات
والأوامر التي ت�صدرها الهيئة بخ�صو�ص خدمات النفاذ والربط البيني .
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 - 13التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية :
 1-13يلتزم املرخ�ص له ب�أي لوائح � ،أو موا�صفات فنية � ،أو قواعد � ،أو �إر�شادات ت�صدرها
الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات املرخ�صة مع
�أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني مرخ�صني �آخرين ب�شكل
مالئم فنيا واقت�صاديا .
 2-13على املرخ�ص ل ــه الت�أك ــد مــن �أن ك ــل مكونــات الأنظمة املرخ�صة والأجهــزة
املربوطــة بهــا  ،والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة  ،موافــق عليها
ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية � ،أو تتوافق
مع موا�صفات فنية حتددها � ،أو توافق عليها الهيئة .
 - 14ربط الأجهزة الطرفـية :
على املرخ�ص له �أن يربط بنظام ات�صاالته املرخ�ص �أو ي�سمح ب�أن يربط به �أي جهاز
طرفـي متت املوافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت �أو اللوائح ال�سارية �أو
تتوفر فـيه موا�صفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة  ،ويتبناها املرخ�ص له .
 -15تخ�صي�ص الرتددات لالت�صاالت الراديويـة :
 1- 15للهيئة �أن تخ�ص�ص للمرخ�ص له  ،وفقا لتقديرها من وقت لآخر  ،الرتددات
الراديوية �أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ،فـي �إطار ترخي�ص راديوي  ،وفقا ملا
تن�ص عليه خطة الرتددات الوطنية  ،وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من
ممار�سة حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ،شريطة �أن يلتزم بالآتي :
أ�  -التحقق من �أن �أجهزته الراديوية م�صممة ومبنية وم�شغلة وم�صونة بحيث
ال تت�سبب فـي �أي ت�شوي�ش ال داعي له عند ا�ستعمالها .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �أن ي�ستعم ــل �أي ــا مـن الأجهـزة الراديوية املكونة
ملحطاته �إال �إذا كان مثل هذا ال�شخ�ص حتت �سيطرة و�إ�شراف املرخ�ص له ،
�أو خموال بذلك .
ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون الأجهزة الراديوية املكونة
ملحطاته على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا الرتخي�ص وااللتزام بها .
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د  -ال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي وقت �إلى حمطاته
الراديوية بغر�ض فح�ص مكوناتها �أو عند ظهور حالة طوارئ  ،وذلك من
�أجل التحقق من التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص � ،أو فح�ص م�صادر
الت�شوي�ش على م�شغل �آخر � ،أو جهة �أخرى .
هـ  -تقييد ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما  ،ووقفها عن العمل فورا ،
بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا لأحكام قانـ ــون تنظيـ ــم
االت�صاالت وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ،وذلك فـي حالة �إخالل املرخ�ص
له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي �أو خمالفة البندين ()5 ، 4
من املادة (� )9أو املادة ( )30من �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 16التزامات املرخ�ص له فـي جمال التوظيـف :
 1-16يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب املوظفـني العمانيني
ل�شغل الوظائف املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل امل�ستويات ،
وبتحقيق ن�سب التعمني املو�ضح ــة بامللح ــق (ب) لكــل مرحل ــة  ،وللهيئة توقيــع
الغرامة التي تقدرها فـي حالة عدم التزامه بتلك الن�سب على �أال تقل هذه
الغرامة عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة .
 2-16للمرخــ�ص ل ــه توظي ــف خب ــراء �أجان ــب لرتكيــب وت�شغــيل و�صيانة وا�ستغالل
�أنظمة االت�صاالت وتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
والقرارات ذات ال�صلة � ،شريطة تزويد الهيئة بال�سرية الذاتية لكل منهم
للموافقة عليها قبل توظيفهم  ،وعلى املرخ�ص له خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء
وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 17التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية :
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية والقوانني ذات
ال�صلة :
 1-17يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب ـ�أن يبــذل ك ــل جه ــد ممكن ل�ضمان خ�صو�صيــة و�سريــة
املعلومات  ،و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها � ،أو يكت�سبها خالل عمله من �أي
�شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة  ،وذلك عن طريق و�ض ــع الإجراءات املنا�سبة ،
وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات اخلا�ضعة حلماية القانون .
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 2-17على املرخ�ص له االحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة باملحافظة
عل ــى ال�سري ــة بالقـ ــدر الذي ير�ضي الهيئ ــة  ،بن ــاء على طلبهــا املعقــول  ،وفـ ــاء
مبتطلبات ال�شرط (. )1-17
 3-17يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظمة املرخ�صة القادرة على الت�سجيل �أو املراقبة ال�صامتة �أو التن�صت على
مكاملات هاتفـية جارية � ،أو بيانات منقولة بوا�سطة ال�شبكة � ،إال �إذا كان ذلك
فـي احلاالت التي يبينها القانون  ،وبالإجراءات املن�صو�ص عليها فـيه  ،وبعد
احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية .
 4-17للمرخ�ص له �أن يطلب من اجلهات الأمنية ت�سجيل املكاملات بناء على طلب
املنتفع لإثبات �أنه هو الذي �أجراها �أو لأ�سباب ت�شغيلية بعد موافقة املنتفع ،
وعلى املرخ�ص له فـي احلالتني �إعالم املنتفع الـ ــذي �ست�سجل مكاملاته  ،و�أن
يحتفظ ب�سجل للو�سائل التي مت بها �إعالم املنتفعني الذين رمبا ت�سجل
مكاملاتهم  ،و�أن يزود الهيئة مبثل هذه املعلومات عند الطلب .
 - 18حظر الدعم غري العادل  ،املتبادل �أو من جانب واحد :
 1-18يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ،متبادل �أو من جانب واحد ،
�أعماله � ،أو �أعمال فروعه لتقدمي اخلدمات املرخ�صة .
 2-18على املرخ�ص له �أن يحتفظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية بني
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ()1-18
�	3-18إذا ات�ضح للهيئة �أن املرخ�ص له يخالف ال�شرط ( )1-18عليها اتخاذ الإجراءات
التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع  ،مع الأخذ بعني االعتبار ما �إذا كان املرخ�ص
له قد قام بالدعم بغر�ض الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا
الرتخي�ص من عدمه .
 - 19حظر التمييز غري امل�شروع واملمار�سات املنافـية للمناف�سة :
 1-19ال يجوز للمرخ�ص له فـيما يتعلق بالأ�سعار �أو ال�شروط املطبقة �أو �سواها
�أن يظهر �أي تف�ضيل غري م�شروع � ،أو �أن ميار�س �أي متييز غري عادل  ،نحو
�أ�شخا�ص معينني �أو �أ�شخا�ص من �أي فئة �أو �صفة  ،فـيما يتعلق بتزويدهم
باخلدمات املرخ�صة  .ويعترب �أن املرخ�ص له مار�س هذا النوع من التمييز
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�إذا ف�ضل �أو �ساند ب�شكل غري عادل ومادي عمال يقوم به فـيما يتعلق بتزويد
اخلدمات املرخ�صة من �أجل �أن ي�ضع الأ�شخا�ص الذين يتناف�سون معه على هذا
العمل فـي ظرف تناف�سي غري منا�سب .
 2-19ال يجوز للمرخ�ص له �أن يبا�شر �أي ممار�سات غري تناف�سية �أخرى  ،وب�صفة
خا�صة ما ي�أتي :
�أ � -إ�ساءة ا�ستخدام �أي مركز مهيمن � ،أو حمتكر فـي �أي �سوق خدمة ات�صاالت .
ب  -الدخول فـي اتفاقات مع �أي م�شغل مرخ�ص �آخر � ،أو موفر خدمة بهدف
تثبيت الأ�سعار � ،أو توزيع املنتفعني � ،أو �أ�سواق خدمة معينة � ،أو فر�ض �أي
�ضوابط �أو قيود �أخرى حتد من املناف�سة .
ج  -ا�ستغالل املعلومات التي ح�صل عليها من مرخ�صني �أو موفري خدمة
�آخرين لأغرا�ض منافـية للمناف�سة .
 3-19للهيئة وحدها ح�سم ما �إذا كان �أي عمل �أو امتناع عن عمل يعد مناق�ضا لهذا
ال�شرط  ،واتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة ملعاجلة الو�ضع .
 - 20متطلبات املحا�سبة :
 1-20على املرخ�ص له  ،خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية كل �سنة مالية � ،أن ي�سلم
الهيئة ميزانيته املدققة  ،كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة  ،معززة بالبيانات
املتعلقة بالعمليات والأ�سهم والتدفقات النقدية  ،ويتعني �أن تكون م�صحوبة
بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني �أن كل تلك البيانات املالية متثل ب�شكل
�صحيح املركز املايل للمرخ�ص له فـي التواريخ املبينة فـيها  ،و�أن هذه البيانات
قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 2-20يلت ــزم املرخــ�ص لــه ب�أن يقدم للهيئة خالل ( )3ثالثــة �أ�شهــر من التاريــخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص اقرتاحا بالنظام املحا�سبي الذي ي�سمح بت�سجيل
اال�ستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول
بها  ،واملقبولة فـي ال�سلطنة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أن يكون هذا النظام قادرا
على بيان عنا�صر التكلفة بالتف�صيل الكافـي حتى ميكن و�ضع �أ�سعار الربط
البيني بناء على ح�ساب التكلفة  ،وللهيئة قبول النظام املقرتح �أو رف�ضه خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمه لها .
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للهيئة فـي حال رف�ضها النظام املحا�سبي املن�صو�ص عليه فـي هذا ال�شرط
�أو �إذا ارت�أت  ،خالل فرتة الرتخي�ص �أن تعديال لهذا النظام �أ�صبح مطلوبا
بدرجة معقولة � ،أن ت�أمر املرخ�ص له �أن يتبنى  -خالل فرتة معقولة  -نظاما
حما�سبيا حمددا .
 3-20للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية �أخرى من
�أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص  ،وفر�ضها ب�شكل فعال  ،وعلى املرخ�ص
له تزويد الهيئة بتلك املعلومات  ،خالل مدة معقولة حتددها له .
� 4-20إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املنــ�صو�ص عليه ــا فـ ــي ال�ش ــرط
(� ، )2-20أو �إذا كــان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل فـي
حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ،ور�أت الهيئة �أنه من ال�ضروري
مراقبة التقيد ب�أحكام ال�شرط ( ، )18فلها �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يوفر
بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل ق�سم � ،أو �أق�سام منف�صلة � ،أو فرع � ،أو فروع
منف�صلة � ،أو تابع � ،أو تابعني منف�صلني .
 - 21االلتزام بتوفـري املعلومـات :
 1-21على املرخ�ص له �أن يحتفظ باملعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ بها
وفقا للطريقة التي حتددها  ،و�أن ي�ضعها فـي متناولها فـي الوقت الذي حتدده ،
وللهيئ ــة �أن تطلـ ــب هـ ــذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائي ــات دوري ـ ــة و�أي
بيانات �أخرى .
 2-21عند طلب �أي معلومات من املرخ�ص له  ،تت�أكد الهيئة �أن هذا الطلب لن يفر�ض
عليه عبئا باهظا فـي �سبيل احل�صول على املعلومات  ،وتوفـريها للهيئة � ،إال
�إذا ارت�أت الهيئة �أن مثل تلك املعلومات �أ�سا�سية لتمكينها من حتقيق �أهدافها
ومبا�شرة اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت .
 3-21يتيـ ـ ــح املرخ ـ ــ�ص ل ــه للهيئ ـ ـ ــة � ،أو من تفو�ضه ــم حريـ ــة الو�ص ــول ف ــي �أي وق ـ ــت
�إلى كل �أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
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 - 22التغييـر فـي ملكية الأ�سهم :
 1-22يلتزم املرخ�ص له ب�أخذ موافقة الهيئة امل�سبقة عند �أي تغيري فـي ملكية �أي
�شخ�ص لأ�سهم ال�شركة ب�أي طريق من طرق اكت�ساب امللكية � ،إذا كان هذا التغيري
�سيجعل عدد الأ�سهم  -التي ميلكها ذلك ال�شخ�ص بالإ�ضافة �إلى الأ�سهم التي
يعرف املرخ�ص له �أن ممثلني له يحملونها � -سوف يتجاوز مبا�شرة بعد التغيري
�أيا من الن�سب الآتية :
�أ %5 -
ب %10 -
ج %20 -
هـ %33.3 -
و %50 -
ز %66.6 -
 2-22يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوما من كل �سنة من
التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص ب�أ�سماء كافة حملة الأ�سهم فـي �أي �شركة
ذات عالقة  ،وجمموع الأ�سهم التي ميلكها كل منهم فـي تاريخ الإبالغ  ،ويق�صد
بال�شركة ذات العالقة املرخ�ص له �أو �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث
من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سهم املرخ�ص له .
 -23ر�سـوم الرتخي�ص :
 1-23يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
�أ  -ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص  -لأول مرة  -مبلغا  ،قدره ( )35000خم�سة وثالثون
�ألف ريال عماين .
ب  -مبلغ الر�سم ال�سنوي بن�سبة ال تزيد على ( )%1واحد باملائة من �إجمايل
الإيرادات ال�سنوية لتمويل موازنة الهيئة لل�سنة القادمة  ،ويدفع �سنويا
مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام  ،وفـي حالة الت�أخر عن
دفع �أي مبلغ من الر�سم فـي موعده يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار
الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت
لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
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 -24حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي املمتلكات العامة واخلا�صة :
للمرخ�ص له حق متديد الكوابل وتركيب النظام املرخ�ص فـي مناطق حق املرور
العام  ،وفـي البنايات واملمتلكات اخلا�صة فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة
للخدمات املرخ�صة  ،وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفـيذية
والقوانني والقرارات املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن .
 -25حوالة الرتخي�ص وانتقاله :
 1-25يحظر على املرخ�ص له حوالة �أي من اخلدمات املرخ�صة �إلى �أي �شخ�ص �آخر ،
دون موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 2-25كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يخلف املرخ�ص له قانونا � ،سواء كان ذلك من
خالل التبعية � ،أو انتقال حقوق الإدارة � ،أو االندماج � ،أو الت�صفـية � ،أو �إعادة
التنظيــم � ،أو غيــر ذلك  ،يتعني علي ــه  -ك�شــرط الكت�ســاب احلقـوق التــي يرتبهــا
هذا الرتخي�ص � -أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة منا�سبة .
 - 26النزاعات :
للهيئة حــق النظر فـي النزاعات التي تن�ش�أ بني املرخ�ص ل ــه  ،واملرخ�صــني � ،أو موفــري
اخلدم ـ ــة الآخري ـ ــن � ،أو املنتفع ـ ــني  ،والف�صل فـيهـ ــا وفقـ ـ ــا لقانــون تنظي ـ ــم االت�صـ ــاالت
واللوائح ال�سارية  ،والقواعد التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن  ،وتكون قراراتها
ملزمة جلميع الأطراف  ،ولها مبوافقة �أطراف النزاع �إحالته �إلى هيئة حتكيم .
 - 27الغرامــات :
مع عدم الإخالل ب�أي جزاءات �أو غرامات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ،أو �أي
عقوبات من�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت والقوانني الأخرى � ،أو اللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،يطبق الآتي :
 1-27تخط ــر الهيئــة املرخ ــ�ص لـ ــه كتابة بجوانب الإخالل ب�أحكام هذا الرتخي�ص ،
ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما
ليقدم خطة عمل لإ�صالح ال�ضرر الناجت عن هذا الإخالل  ،تت�ضمن املدة
الالزمة لتنفـيذها  ،وللهيئة �إقرار اخلطة  ،و�إخطار املرخ�ص له لتنفـيذها .
�	2-27إذا لــم تقــر الهيئــة اخلط ــة � ،أو �إذا ف�شل املرخ�ص له فـي تنفـيذها خــالل امل ــدة
املحددة  ،تفر�ض عليه غرامة ال تتـجاوز �ضعف التكاليف الالزمة لإ�صالح ال�ضرر .
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ثانيا  :املالحــق
امللحـــق (�أ)
التزامات تو�سعة ال�شبكة والتزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية
التزامات تو�سعة ال�شبكة :
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص ل ــه بتغطي ــة احل ــد الأدنــى الرتاكمي من عـ ــدد املبان ــي (املن ــازل واملن�شـ ـ�آت)
فـي منطقة الرتخي�ص خالل ( )4ال�سنوات الأربع املو�ضحة فـي اجلدول الآتي :
املحافظة
م�سقط
�شمال الباطنة
جنوب الباطنة
م�سندم
الظاهرة
الداخلية
�شمال ال�شرقية
جنوب ال�شرقية
الو�سطى
ظفار
الربميي
الإجمايل فـي كل �سنة

2017م 2018م 2019م 2020م
313563 220653 156733 147383
9125
6825
9425
0
9000
6800
0
5915
3016
1810
905
302
11722
7512
3992
1542
17422
12320
7520
3320
4795
4000
2495
1750
3000
3445
2000
0
2217
1198
434
225
18560
12740
7540
3740
9100
5350
3000
1250
401520 282653 194044 165427

على �أن يتم التن�سيق بني هيئة تنظيم االت�صاالت  ،وال�شركة العمانية للنطاق العري�ض
حول التزامـات تو�سعة ال�شبكة بتغطية احلد الأدنى الرتاكم ــي  ،وذلك فـي �ضــوء اجل ــدوى
وال�ضرورة املتعلقة بذلك .
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التزامات اال�ستثمارات الر�أ�س مالية :
حجم اال�ستثمارات الر�أ�س مالية خالل ( )3ثالث �سنوات يكون ح�سب اجلدول الآتي :
2017م

ال�سنة
امل�صروفات الر�أ�س مالية
24.900.000
27.400.000
19.600.000
(ريال عماين )
�إذا مل يحقـق املرخـ�ص لــه  -فـي �أي �سنــة  -االلتزامات امل�ستهدفة فـيما يتعلــق بالتغطيــة
وباخلطة اال�ستثمارية الر�أ�س ماليـة  ،ف ـ�إن للهيئة طلــب خطــة �إ�صالح من املرخـ�ص لــه
وتنفـيذها فـي مدة زمنية حمددة .
امللحــق ( ب )
التعميـــن
على املرخ�ص له �أن يتعهد بتحقيق �إجمايل الن�سب املئوية للتعمني لكل �سنة كما هو مو�ضح
فـي اجلدول �أدناه :
� 12شهرا � 24شهرا � 36شهرا � 48شهرا � 60شهرا
من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
الفعلي
امل�ستوى
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
ل�سريان
الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص الرتخي�ص
موظف
%50
%50
%33
%33
%17
تنفيذي
%13
%40
%57
%48

%37
%60
%69
%78

2018م

مــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
رئيــ�س دائرة
رئيــ�س ق�سم
اخت�صا�صي
موظف
%94
%94
%92
%84
%76
م�ساندة
%57
%90
%88
%86
%77
الإجمـ ـ ـ ــايل
فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني فـي كل م�ستوى لكل مرحلة توقع على املرخ�ص
له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�شرط ( )1-16مع مراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي ال�شرط ( )27من هذا الرتخي�ص .
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%70
%75
%87

2019م

%50
%70
%77
%90

%50
%70
%87
%91
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/11
بتعيين �سفـير غير مقيم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
يعني ال�سفـري عبد اهلل بن حممد بن �سليمان العامري �سفـرينا لدى جمهورية ال�سنغال ،
�سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من  :جمهورية غامبيا  ،وجمهورية
غينيا بي�ساو  ،وجمهورية غينيا  ،وجمهورية الكابوفـريدي (الر�أ�س الأخ�ضر) .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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 �إلى موقع ح�صن �سلوت الأثري فـي والية بهالء
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2018/12/19م ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ـ ــدد ر�س ـ ــوم دخ ـ ــول املركب ـ ــات �إلـ ــى موقـ ــع ح�صــن �سل ـ ــوت الأث ــري فــي واليـ ــة بهـ ــالء
علــى النحو الآتي :
 - 1مركبات الدفع الرباعي وال�صالون  )2( :رياالن عمانيان للمرة الواحدة .
 - 2احلافالت ال�صغرية  )20( :ع�شرون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 3احلافالت املتو�سطة  )50( :خم�سون رياال عمانيا للمرة الواحدة .
 - 4احلافالت الكبرية  )100( :مائة ريال عماين للمرة الواحدة .
املــادة الثانيــــة
يتم �سداد الر�سوم املن�صو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار نقدا عند �شراء تذكرة
الدخول .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  10 :من جمادى الأولى 1440هـ
املـوافـــــق  17 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م
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وزارة الداخليـــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/5
بت�سميـة رئيـ�س و�أع�ضـاء اللجنـة العليـا
النتخابــات �أع�ضــاء جملـ�س ال�شـورى للفتـرة التا�سعــة
ا�ستنادا �إلى قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/58
و�إلى التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تكـون اللجنة العليـا النتخابات �أع�ضــاء جملـ�س ال�شـورى للفتـرة التا�سعــة برئا�ســة ف�ضيل ــة
الدكتـ ــور خليف ــة ب ــن حمم ــد بــن عبد اللــه احل�ضرمـ ـ ــي  -نائـ ــب رئي ــ�س املحكم ــة العليـ ــا ،
وع�ضويــة كــل مــن :
 ف�ضيلة حممد بن �سالـم ب ــن حممـد الأخزمـي  -ق ـ ـ ــا�ض فـ ــي املحكم ـ ــة العليـ ـ ــا رئي ـ ــ�سحمكمــة اال�ستئنــاف ف ــي م�سق ــط .
 ف�ضيل ــة بـ ــدر بن حم�س ــن بن حمـ ــد الرا�ش ـ ــدي  -قا�ض فـي حمكم ــة ا�ستئن ــاف م�سقــط . ف�ضيلــة نا�صـر بن حممـ ــد بن نا�صـر الرواحـي  -امل�ست�شار فـي حمكمة الق�ضاء الإداري . الدكتـور �أحمــد بن �سعي ــد بن �أحمــد ال�شكيل ــي  -م�ساعـد املدعي العــام الدكتور ال�شيخ �شهاب بن �أحمد بن علي اجلابري  -م�ست�ش ــار الوزي ــر لل�شـ ـ�ؤون القانونيــةفـي وزارة الداخلية .
 الفا�ضل /مال اللـه بن خمي�س بن خلفان الوهيبي  -باحث قانوين �أول فـي وزارة الداخلية .ويكــون الفا�ضــل� /سامي بن حم�سن بن �سعيد الدغي�شي  -باحـث قانوين ثان فـي وزارة الداخلي ــة
مق ــررا للجن ــة .
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املــادة الثانيــــة
متار�س اللجنة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :مــن جمادى الأولى 1440هـ
املـوافــــق  9 :مـــن ينايــــــــــــــــــــر 2019م
حمود بن في�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة املاليـــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/4
بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة
(امللحق رقم  )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى البند رقم (( )55ر�سوم خمتلفة) من الف�صل رقم (�( )105ضرائب ور�سوم
حملية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة امللحق رقم
( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها مادة جديدة برقم ( )09بعنوان
" ر�سوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية "  ،وذلك على النحو الآتي :
رقــــم احل�ســــاب
مادة بند ف�صل باب

ا�ســـم احل�ساب

ر�سـوم التغطيات
1 105 55 09
الإذاعية
والتلفزيونية

دليـــــل احل�ســـــــاب

يدرج به الر�سم الذي يح�صل مقابل
التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

املــادة الثانيــــة
ي�ضاف �إلى البند رقم (( )34م�صروف ــات خدم ــات حكومية) م ــن الف�ص ــل رقـ ــم ()101
(م�صروفات خدمية و�سلعية) من الباب الثاين (امل�صروفات) من دليل ت�صنيف امليزانية
العامة للدولة امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها مادة
جديدة برقم ( )05بعنوان " تكاليف خدمات الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية "
وذلك على النحو الآتي :
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رقــــم احل�ســــاب
ا�ســـم احل�ساب
مادة بند ف�صل باب

دليـــــل احل�ســـــــاب

تكاليف
خدمات الأقمار يخ�ص�ص للمبالغ التي تتحملها الوحدة
2 101 34 05
ال�صناعية احلكومية كتكاليف مقابل ا�ستئجار خدمات
والرتددات
الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية
الراديوية
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القرار .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 4 / 30 :هـ
املوافــــق 2019 / 1 / 7 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة
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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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á``«fÉª©dG á```«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒŸG
¢UÉ``°UôdG ø```e »``dÉÿG ÚdhRÉ``÷G - äÉ```ÑcôŸG Oƒ``bƒd
: ∫É````````éŸG - 1
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
: á```«∏«ªµàdG ™`LGôŸG - 2
. 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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- 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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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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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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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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3-3التعاريـــف :
 - 1 - 3الوق ــود  :خليط من مركبات هيدروكربونية �سائلة تنتج عن طريق ت�صفـية
النفط اخلام  ،مالئمة لال�ستخدام كوقود ملحركات االحرتاق الداخلي التي
تعمل بال�شرارة  ،من املمكن �أن حتتوي على �إ�ضافات لتح�سني جودة الوقود .
 - 2 - 3اجلازوليــن  :مع� /أو بدون �إ�ضافات  ،ال�سيما عوامل مقاومة القرقعة  ،واملثبطات
لال�ستخدام كوقود فـي حمركات االحرتاق بال�ش ــرارة  ،واملحرك ــات املتحركــة ،
والثابتة ما عدا حمركات الطريان .
� - 3 - 3أك�سجينـ ــات الوقـ ــود  :جمموع ــة مــن امل ــواد الكيميائية ال تتواجــد ف ــي الطبيعــة
فـي اجلازولني  ،بينما ت�ضاف له لرفع الرقم الأوكتيني .
 - 4 - 3م�ؤ�شر قفل البخار ( : )VLIي�ستخدم للتحكم فـي قفل البخ ــار  ،وغي ــرها من م�شاكل
التعامل مع الوقــود احلــار  .ويح�س ــب با�ستخ ــدام �ضغــط البخــار بالكيلوبا�سك ــل
( )KPaون�سبة التقطري املئوية املتبخرة على درجة ( )70درجة �سيليزية كالآتي :
م�ؤ�شر قفل البخار = �(10ضغط البخار) �(7 +أي . )70
 - 5 - 3رقــم الأوكتان البحثي ( : )RONهو الت�صنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود
الذي يتم احل�صول عليه مبقارنة �شدة الطرق مع الوقود الأ�سا�سي املرجعي
لرقم الأوكتان البحثـ ــي عند اختباره فـي حمرك قيا�سي ح�سب بحوث الوقود
التعاوين ( (CFRيعمل حتت ظروف حمددة فـيه .
 - 6 - 3رقم الأوكتان احلركي ( : )RONهو الت�صنيف العددي ملقاومة الطرق للوقود
الذي يتم احل�صول عليه مبقارنة �شدة الطرق مع الوقود الأ�سا�سي املرجعي
لرقم الأوكتان احلركي عند اختباره فـي حمرك قيا�سي ح�سب بحوث الوقود
التعاوين ( (CFRيعمل حتت ظروف حمددة فـيه .
 - 7 - 3امل�ضافات  :مواد كيميائية م�صممــة خللطه ــا م ــع الوق ــود  ،عادة بكميات قليلة ،
بهدف رفع كفاءة اخل�صائ�ص املرغوب بها � ،أو ملنع اخل�صائ�ص غري املرغوب بها .
 4 -4املتطلبـــات :
 - 1 - 4متطلبات الأداء :
 - 1 - 1 - 4يجب �أن يكون اجلازولني خاليا من �أي روائح �أو �شوائب جتعل الوقود
غري �صالح لال�ستخدام فـي حمركات املركبات امل�صممة للعمل به .
 - 2 - 1 - 4يجب �أن يكون الوقود خاليا من املاء  ،والروا�سب .
 - 3 -1 - 4يجـ ــب �أن يتواف ــق م ــع املتطلبـ ــات املذك ـ ــورة ف ــي جـ ــدول( )1للجازول ــني
ب(رون ، )95واجلازولني (رون. )91
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: 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
: äÉ````æ«©dG ò`NCG - 5
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
: ¢ü```ëØdG - 6
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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: π``°üØdGh á`bódG - 7
: 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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( 1 ) ∫hó``L
RÉàªŸG ÚdhRÉ÷Gh …OÉ©dG ÚdhRÉ÷ÉH á°UÉÿG äÉÑ∏£àŸG
(RON 91, RON 95)
ó◊G
¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG ≈fOC
¢üFÉ°üÿG
Ω
’G ≈∏YC’G ó◊G
¿ÉàchC’G ºbQ
ISO 5164
(95)
(95) ¿hQ »ãëÑdG 1
ASTM D 2699
(91)
(91) ¿hQ
¿ÉàchC’G ºbQ
ISO 5163
(85)
(95) ¿ h Ω »cô◊G 2
ASTM D 2700
(82)
(91) ¿ h Ω
ISO 3675
ISO 12185
ASTM D 4052

Îe/èc
Ö©µe

(14 , 2) óæÑdG /ΩGôé∏e
(23 , 2) óæÑdG ≈àM ΩGôéc
ISO 22854
ASTM D 6839 % á∏àµdG
EN 13132
ASTM D 6730
ASTM D 3606
ASTM D 5580 % ºé◊G
EN 238
EN 237
ISO 3830
ASTM D 3237 Îd/ΩGôé∏e
ASTM D 5059
EN 16135
EN 16136 Îd/ΩGôé∏e
GSO 1170

Îd/ΩGôé∏e
ASTM D 7111 Îd/ΩGôé∏e

15 óæY áaÉãµdG

720

770

-

31 ≈àM) 50
(2019 Èª°ùjO

âjÈµdG iƒàfi 4

-

2.7

Úé°ùcC’G iƒàfi 5

10

1

-

ájõ«∏«°S áLQO

3

øjõæÑdG iƒàfi 6

-

5

¢UÉ°UôdG iƒàfi 7

-

2

õ«æ¨æŸG iƒàfi 8

-

∞°ûc óLƒj ’
∞°ûc óLƒj ’

¿ÉàÑcôŸG iƒàfi 9
ójó◊G iƒàfi 10
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¢üëØdG á≤jôW IóMƒdG
ISO 7536
ASTM D 525
ISO 6246
ASTM D 381
GSO 1080
ISO 2160
ASTM D 130
GSO 1081
ASTM D 323
ASTM D 5191
GSO 1082
EN 13016 - 1

-

á≤«bO
/ ΩGôé∏e
πe 100

ó◊G
≈fOC’G

≈∏YC’G ó◊G

¢üFÉ°üÿG

Ω

360

-

Ió°ùcC’G äÉÑK

11

-

5

-

™°UÉf , í°VGh

IQhO

1áÄa

(∫Éµ°SÉHƒ∏«c)

--

(60) ∞«°üdG
(70) AÉà°ûdG

800
1250
ô°TDƒe (¢U)
(¢T) 900
äÉfƒHôchQó«¡dG ´GƒfCG iƒàfi

ISO 3837
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قــرار وزاري
رقم 2019/7
بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 2018/107
باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017 /11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة ,
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/107باعتبار موا�صفة قيا�سية خليجية موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم  2018/107امل�شار �إليه حتى  25من يوليو 2019م .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانـــي 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايــــــــــــــــــر 2019م
د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

-168-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــم 2019/35
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـ ــي رق ــم 95/16
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بالق ــرار رقـ ــم 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من جمـادى الأولى 1440هـ
املوافـــــق  15 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م
الفريــق  /ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�شريقـــي
املفتـ ــ�ش العــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند ( )10من املـادة ( )10من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 10ت�أ�شيــرة االلتحــاق :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة والإقامة
فيها  ،وي�شرتط دخول حاملها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها  ،ويتم
منح هذه الت�أ�شرية على النحو الآتي :
�أ  -لــزوج الأجنبــي العامــل فـي ال�سلطنــة ولأوالده الذيــن مل تتجاوز �أعمارهم
(� )21إحدى وع�شرين �سنة بناء على طلب كفيل حملي وحتت م�س�ؤوليته .
ب  -لــزوج الأجنبــي امل�ستثمــر ف ــي ال�سلطنــة ولأوالده بنــاء علــى طلبــه وحتــت
م�س�ؤوليتــه .
ج  -لزوج ــة العمان ــي الأجنبيــة بنــاء علــى طلبــه  ،وب�شهــادة �صــادرة مــن اجلهــة
املخت�صــة تثبــت هــذا الــزواج .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بنــ�ص البنــد ( )3مــن املــادة ()19من الالئحــة التنفيذيــة لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
�	- 3إقامة التحاق  :متنح على النحو الآتي :
أ�  -لزوج الأجنبي و�أوالده الذين مل تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنـة ،
ويعــود لل�سلطــة املخت�صــة التقدي ــر بالن�سب ــة لأولئ ــك الذيــن يتج ــاوزون
هــذا ال�ســن .
ب  -لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأوالده .
ج  -لزوجة العماين الأجنبية لاللتحاق بالزوج .
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املــادة ( ) 3
ي�ستبـدل بنــ�ص الفقــرة الأخيــرة من املــادة ( )26مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" وف ــي جميــع الأحــوال تنتهي �إقامة �أي من الأوالد ببلوغه �سن ( )21احلادية والع�شرين ،
كما تنتهي �إقامة �أي من �إخوة الأجنبي ببلوغه �سن ( )18الثامنة ع�شرة  ،ما مل مينح �أي
من ه�ؤالء �إقامة خا�صة به  ،وللمدير العام التجاوز عن �شرط ال�سن لظروف �إن�سانية
يقدرها .
وي�ستثنى من �شرط ال�سن احلا�صلون على �إقامة التحاق مب�ستثمر  ،و�إقامة التحاق
مبالك  ،وتنتهي �إقامة الأجنبي الذي ميلك وحدة عقارية فـي املجمع ال�سياحي املتكامل
بت�صرفه فـي تلك الوحدة ب�أي من الت�صرفات القانونية الناقلة للملكية  ،وتنتهي تبعا
لذلك �إقامة زوجته و�أوالده و�أفراد �أ�سرته املرافقني له " .
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قــرار
رقــم 2019/1
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطــانـي رقـم ، 98/80
و�إلى الالئحة التنفيذي ــة لقانـ ــون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إلى موافقـة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم (� )332إلى الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليها ،
يكون ن�صها الآتي :
" يقوم الرئي�س التنفيـذي فــي حالــة تخلــف اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي امل ــادة ()331
من هذه الالئحة عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة للهيئة وفق املواعيد الزمنية املحددة ،
بفر�ض غرامة �إدارية بواقع ( )%10ع�شرة باملائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن كل
�شهر ت�أخري  ،حت�سب من ال�شهر التايل ال�ستحقاق الر�سم  ،وبحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر .
وفـي حــال عــدم االلتــزام ب�ســداد الر�ســم امل�ستحــق  ،والغرامة الإدارية خالل املدة امل�شار
�إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،يتم �إيقاف جميع اخلدمات املقدمة من الهيئة لتلك اجلهات ،
وذلــك بع ــد توجيــه �إن ــذار بوج ــوب الأداء خ ــالل مــدة �أق�صاهــا (� )14أربعــة ع�شــر يومــا
من تاريخ الإنذار .
وف ــي جميــع الأحــوال  ،ال يجــوز رفــع الإيقـاف �إال بعد �سداد كافة الر�سوم  ،وغرامات
الت�أخري  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  3 :من جمادى الأولى 1440هـ
املـوافـــــق  10 :من ينايــــــــــــــــــــر 2019م
يحيــى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة
املديرية العامة للجريدة الر�سمية
ا�ستــــــدراك
تنوه املديرية العامة للجريدة الر�سمية �إلى وقوع خط�أ مادي فـي القرار رقم  2019/2ب�ش�أن
حظر تداول املالب�س الع�سكرية �أو ال�شبيهة بها وملحقاتها  ،املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية
العدد ( )1276ال�صادر بتاريخ  6من جمادى الأولى 1440هـ  ،املوافق 13من يناير 2019م ،
وذلك على النحو الآتي :
د�.سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئي�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
وال�صحيــــح هـــــو :
د�.سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
لـــذا لـــزم التنويـــه .
مديـر عــام اجلريـدة الر�سميـــة

-173-

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات 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
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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

-178-

(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
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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

-180-

(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

-181-

(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

-182-

(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

-183-

(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

-184-

(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

-185-

(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

-186-

(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

-187-

(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

-188-

(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

-189-

(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

-190-

(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

-191-

(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

-192-

(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

-193-

(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

-194-

(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

-195-

(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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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(1277) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

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
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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
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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

-223-

(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
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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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�إعـ ـ ــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100421 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/1/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1164 :فـي 2016/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �ش.م.ل( .اوف�شور)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الدكوانة  ،حي �سيتي راما  ،عقار رقم  ، 1765خلف بني دي ،
�أور  ،لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/8/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /1/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100422 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017 /3/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1169 :فـي 2016/11/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �ش.م.ل( .اوف�شور)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الدكوانة  ،حي �سيتي راما  ،عقار رقم  ، 1765خلف بني دي ،
�أور  ،لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/8/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /1/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100423 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017 /3/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1169 :فـي 2016/11/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بركات فودز للمواد الغذائية ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بركات هو�سبيتاليتي �سريف�سز �ش.م.ل( .اوف�شور)
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الدكوانة  ،حي �سيتي راما  ،عقار رقم  ، 1765خلف بني دي ،
�أور  ،لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/8/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /1/10 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 54861 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018 /12/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1261 :فـي 2018/9/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :الندروفر
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :جاكوار الند روفر املحدودة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ابي رود  ،وايتلي  ،كوفنرتي �سي فـي � 4 3إل �إف اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2013 /1/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /1/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 111269 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018 /7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1232 :فـي 2018/2/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :عا�صفة ال�شمال الوطنية للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :عا�صفة ال�صحراء الوطنية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�سويق  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 18623 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003 /8/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  745 :فـي 2003/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 17960 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003 /1/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  723 :فـي 2002/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 7668 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2000 /9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  671 :فـي 2000/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 17604 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004 /10/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 33910 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006 /5/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  797 :فـي 2005/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
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ـرقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 2509 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1995 /2/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  540 :فـي 1994/12/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 20395 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003 /11/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  748 :فـي 2003/8/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 20515 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/10/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  747 :فـي 2003/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 18134 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006 /5/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  800 :فـي 2005/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جالك�سو جروب ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيف هيلثكري يو كيه ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  980 :جريت وي�ست رود  ،برينتفورد  ،ميديل�سيك�س  ،تي دبليو
 9 8جي ا�س  ،بريطانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :بريطانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2010/7/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/1/14 :م
-240-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 19364 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003 /8/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  744 :فـي 2003/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كري�شن�س ريفور�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فيفارتي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 28 :أفينيو دي فالندر  ، 75019 ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2012 /8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /1/14 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم � ، 2017/33أنــه
تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رقم
العالمة
 21263ديرنز كلب انرتنا�شيونال ليمتد
�سامكوانغ جال�س كو  ,ليمتد
55627
 56987ديرنز كلوب انرتنا�شيونال ليميتد
 55947ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
 19318ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
 19390ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
جاين �شيلتون بي ال �سي
55648
�شركة �صخر لربامج
56136
احلا�سب الآيل �ش.م.م
ني�شنبو هولدينجز انك
2813
ني�شنبو هولدينجز انك
2814
ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح
19368
ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح
1353
ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح
1360
ا�ســــم ال�شركــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1999/11/16
2009/1/20
2009/5/2
2009/2/9
1999/1/3
1999/1/27
2009/1/24

التجارة وال�صناعة

2009/3/3

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1989/9/26
1989/9/26
1999/1/25
1989/6/14
1989/6/14

1364 14

ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح

التجارة وال�صناعة 1989/6/14

1356 15
1355 16

ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح
ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح

التجارة وال�صناعة 1989/6/14
التجارة وال�صناعة 1989/6/14

-242-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

م
17
18
19

رقم
العالمة
1354
19337
57005

57716 20
55535 21
55536 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

57963
57962
57959
57958
21271
20923
57297
1618
1619
56121
1623

ا�ســــم ال�شركــــة
ريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح
تود�س ا�س.بي.ايه
فاليفرتك (اوف �شور) �ش م ل
�ستاربك�س كوربوري�شن
(�ستاربك�س كوفـي كومبني)
ت�شيبا اندر�سرتيال �آند كومري�شيال
كومباين (وتعمل �أي�ضا با�سم ت�شبيتا
�أ�س�.أيه)
ت�شيبا اندر�سرتيال �آند كومري�شيال
كومباين (وتعمل �أي�ضا با�سم ت�شبيتا
�أ�س�.أيه)
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
ا�سرتازينيكا ايه بي
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املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1989/6/14
التجارة وال�صناعة 1999/1/11
التجارة وال�صناعة 2009/5/3
التجارة وال�صناعة 2009/6/15
التجارة وال�صناعة 2009/1/11
التجارة وال�صناعة 2009/1/11
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2009/6/30
2009/6/30
2009/6/30
2009/6/30
1999/11/16
1999/9/13
2009/5/16
1989/6/28
1989/6/28
2009/3/2
1989/6/28
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م
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

رقم
العالمة
ا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد
1776
ا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد
1775
كوجليت  -باملوليف كومبني
56061
فورد موتور كومبني
19308
فورد موتور كومبني
19309
اوليمبو�س كوربوري�شن
95
� 55326شركة احل�صن لال�ستثمار �ش.م.ع.م
�شركة �شماغ الب�سام لأ�صحابها
 293عبدالعزيز وعبداللـه املحمد العجالن
و�شركاهما
�شركة �شماغ الب�سام لأ�صحابها
 294عبدالعزيز وعبداللـه املحمد العجالن
و�شركاهما
� 58474شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل
ماجنمنت ليميتد
� 58473شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل
ماجنمنت ليميتد
� 58472شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل
ماجنمنت ليميتد
ا�سيان ببنت�س ليمتد
57510
 19393دومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي
 19577دريلتيك باتينت�س اند تيكنولوجيز
كوربوري�شن
ا�ســــم ال�شركــــة
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املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1989/7/22
1989/7/22
2009/2/22
1998/12/30
1998/12/30
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دريلتيك باتينت�س اند
كوربوري�شنتيكنولوجيز التجارة وال�صناعة
دومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي التجارة وال�صناعة
دومينو برينتينغ �سين�سيز بي ال �سي التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
غوت�شيو غوت�شي ا�س.بي�.أ
تايكد فارما�سيوتيكا كومبني ليمتد التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�سوين كوربوري�شن
�شركة الأدوات الطبية املتقدمة �ش.م.م التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
كامبل �سوب كومباين
التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
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التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
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التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونيلفر بي ال �سي
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تاريخ الت�سجيل

يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
يونيلفر بي ال �سي
�أبوت برودكت�س دي�سرتيبيو�شن
�إ�س �إيه �إ�س
نورديك�س هولدنغ ايه  /ا�س
�سي بي فـيلمز �إنك
يونليفر بي ال �سي
يونليفر بي ال �سي
اجلامعة الأمريكية فـي بريوت
فـيف هيلثكري يو كيه ليمتد
كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو
(كوبي �ستيل  ،ليمتد)
كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو
(كوبي �ستيل  ،ليمتد)

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1989/3/12
1989/3/12
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
1989/3/13
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التجارة وال�صناعة 1989/11/7
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1999/2/22
2009/1/24
2009/2/8
2009/2/8
2009/5/2
1999/7/20

التجارة وال�صناعة

2009/3/1

التجارة وال�صناعة

2009/3/1

(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
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ا�ستــــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة �إلى �أنه قد وقع خط ـ�أ عند ن�شر �إعالن بــدء �أعمــال الت�صفيــة
ل�شركة ربوع قرنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،املن�شـور ف ــي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1276
الــ�صادر بتاري ــخ  6جم ــادى الأول ــى 1440هـ  ،املواف ـ ــق  13يناي ــر 2019م � ،إذ ورد ا�ســم امل�صفــي
وعنوانه كالآتي :
امل�صفي � :سليمان بن نا�صر بن ح�سن البلو�شي
العنوان  :والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  529 :ر.ب 400 :
هاتف رقم 92884880 :
وال�صحيـــح هــــو :
امل�صفي  :مكتب �صالح البلو�شي حمامون وم�ست�شارون قانونيون
العنوان  :اخلوير اجلنوبية  -بناية مركز الأعمال
�سكة رقم  - 3307 :الطابق الأول  -مكتب رقم 102 :
�ص.ب  102 :ر.ب 130 :
هاتف رقم  93395514 - 24488303 :فاك�س رقم 24488315 :
لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .
وزارة التجارة وال�صناعة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�صات عن طرح املناق�صة املذكورة �أدناه :
ال�شركات
التي يحـق
لها اال�شـرتاك

قيمــة �آخر موعد موعد
امل�ستنـــد لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطاءات

رقم
املناق�صـة

ا�ســم املناقـ�صة

2019/1

(= 175/ر.ع)
اخلدمات التعليمية
املتخ�ص�صة
ال�شركات
مائـة وخم�سة
ملناهج الدرا�سات
و�سبعـ ــون 2019/2/25 2019/2/2
وامل�سجلة لدى
الأكادميية
والفنية جمل�س املناق�صات
للكليات التقنية
ريـاال عمانيـا

ميك ــن احل�ص ــول علـ ــى م�ستن ـ ــدات ال�شـروط واملوا�صف ـ ـ ــات عـ ـ ــن طري ـ ــق خدمـ ــة �إ�سن ـ ــاد علـ ــى املوقـ ــع
الإلكرتوين ( , )https://etendering.tenderboard.gov.omاعتبـ ــارا م ـ ــن تاريـ ــخ 2019/1/13م
وحتى التاريـخ املذكـ ــور باجلـ ــدول �أع ــاله  ،على �أن يك ــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع
الإلكرتوين باملوقع .
على جميع ال�شركات �أن ترفـق مع عطاءاتها ت�أمينـا م�ؤقتا ف ــي �صورة �ضم ــان م�صرف ــي �أو �شيــك
م�ص ــدق علي ــه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن ( )%1مــن قيمة العطاء معنونا
با�س ــم معالــي رئيـ ــ�س جمل ــ�س املناق�ص ــات و�س ــاري املفع ــول مل ــدة ( )90يوم ــا من تاري ـ ــخ تقدي ـ ــم
العطاءات  ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فيـه  ،على �أن يت ــم و�ضع �أ�صل
ال�ضمان امل�صرفـي فـي �صندوق املناق�صــات مببنــى املجلــ�س باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي
العطاءات .
يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمــة �إ�سنــاد علـى املوق ــع الإلكرتونــي املذك ــور �أع ــاله قبل
ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقديــم العط ــاءات  ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد
هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري .
�ستعطى الأف�ضليــة فـي الإ�سنــاد لل�شرك ــات �أو امل�ؤ�س�ســات التي ي�شتمــل عطا�ؤها علــى �أكرب ن�سبــة
تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صنوبر للإن�شاء والتعمري �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة ال�صنوبر للإن�شاء
والتعمري �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1255293وفقــا التفاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/11/26م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة
�أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة خلدمات املالحة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة الواحة خلدمات
املالحة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1035113وفقــا التفاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/12/10م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة
�أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهرمان للتعدين �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمـي  -حما�سبون قانونيــون � -أنــه يقــوم بت�صفـية �شركـة كهرمان للتعدين
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1143552وفقــا التفاق ال�شركـ ــاء
املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/9/30م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي الت�صفـي ــة أ�مــام الغ ـيــر ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الرا�شدي �آل جمعة وايوينج حمامون وم�ست�شارون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النعمى التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب الرا�شدي �آل جمعة وايوينج حمامون وم�ست�شارون أ�نــه يقــوم بت�صفـية �شركـة
م�شاريع النعمى التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ، 1528602
وفقــا التفاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2018/12/25م  ،وللم�صفي وح ــده حـق متثيــل ال�شركة ف ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغ ـيــر  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -م�سقط جراند مول -مكاتب تالل  -مبنى رقم  - 6 :الطابق الثالث
�ص.ب  41 :ر.ب 136 :
هاتف رقم  24398758 :فاك�س رقم 24398751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد لندن العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة موارد
لندن العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1293574وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/10/29م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
روي  -احلي التجاري  -بناية رقم  - 610 :الدور الأول � -شقة رقم 4 :
هاتـف رقــم  24704889 :فاك�س رقم 24780886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�شركة عبدالر�ضا وعبداللـه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض م�سقط الدولية �ش.م.م
تعلـن �شركة عبدالر�ضا وعبداللـه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـها تقـوم بت�صفـية
�شركــة �أر�ض م�سقــط الدوليــة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ، 1003721وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/10/22م  ،وللم�صفـيــة وحدهــا حــق متثــيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�شاطئ القرم  -بناية الأفق  -الطابق الثاين  -مكتب رقم 25 :
�ص.ب  2292 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم  24695992 :فاك�س رقم 24695991 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزايا للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنه يقوم بت�صفـية
�شركــة املزايا للهند�سة والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ، 1014391وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/11/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -جممع رقم 237 :
�سكة رقم  - 3745 :مبنى رقم  3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
هاتـف رقــم  95806298 - 99221971 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن �صالح بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فوزي للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �صالح بن حممد الهنائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فوزي للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـم  ، 1628097وفقا التفاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ
٢٠١٨/12/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 98775569 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمد بن �سيف بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف الفرو�سية املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن علي الهنائي أ�ن ــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة �سيف الفرو�سية املتحدة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1120781وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 92109966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم املعادي املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن علي الهنائي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة ن�سيم املعادي املتحدة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1152091وف ـقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 92109966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن عبد الرحمن بن �أحمد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املكاتب �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبد الرحمن بن �أحمد املزروعي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة دار املكاتب �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1071254وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/12/23م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  810 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 95088059 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
زهري بن عبد الر�ضا بن �ساملني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساملني لال�سترياد والت�صدير والتجارة �ش.م.م
يعلن زهري بن عبد الر�ضا بن �ساملني �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �ساملني لال�سترياد والت�صدير
والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1153917وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99105001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن علي بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحلان ال�صحراء للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حميد البادي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �أحلان ال�صحراء للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1018491وفقــا التفاق ال�شركاء
امل ـ�ؤرخ 2018/5/1م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
�ص.ب  308 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 99449755 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ب�شري بن مبارك بن عبيد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ب�شري بن مبارك بن عبيد الر�شيدي و�أخيه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ب�شري بن مبارك بن عبيد الر�شيدي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة ب�شيــر بــن مبــارك بن
عبيد الر�شيدي و�أخي ــه للتج ــارة  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 3128091وفقــا التفاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحــده حق
متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 99512938 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ثامر بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها للأغذية �ش.م.م
يعلن ثامر بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة املها للأغذية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1588460وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/12م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول اخلليج لإدارة امل�شاريع �ش.م.م
يعلن ثامر بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركــة حلــول اخلليــج لإدارة
امل�شاريع �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1030300وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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في�صل بن حممد بن عبداللـه احلرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ملركز هال للإلكرتونيات �ش.م.م
يعلن في�صل بن حممد بن عبداللـه احلرمي �أنه يقـوم بت�صفـيـة مركز هال للإلكرتونيات
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1692682وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/5/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99107610 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن �شطيط بن �سامل الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بحر الدقم احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �شطيط بن �سامل الوهيبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع بحر الدقم
احلديثة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1042206وفقــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/1م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  78 :ر.ب 418 :
هاتف رقم 99366596 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حميد بن عبداللـه بن مبارك املجيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ودام احلديثة �ش.م.م
يعلن حميد بن عبداللـه بن مبارك املجيني �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع ودام احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1576267وفقــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/5/20م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
�ص.ب  450 :ر.ب 119 :
هاتف رقم 99363717 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
دا�ؤود بن �سليمان بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر امل�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن دا�ؤود بن �سليمان بن علي الوهيبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة الفجر امل�شرق للتجارة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1752294وف ـقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  332 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92222690 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-259-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

زكريا بن �أحمد بن �سيف العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء العامري للتجارة �ش.م.م
يعلن زكريا بن �أحمد بن �سيف العمريي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �أبناء العامري للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1512943وف ـقــا التفــاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/9/10م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  325 :ر.ب 600 :
هاتف رقم  98080718 - 94190915 :فاك�س رقم 24544958 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهوا�سي املتكاملة �ش.م.م
تعلن ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية �أنها تقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع الهوا�سي
املتكاملة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ، 1092424وف ـقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/19م  ،وللم�صفـية وحــدها حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
ال�صويريج  -والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 71513749 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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خمي�س بن �سامل بن �سعيد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو خالد الرواحي املتكاملة �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سامل بن �سعيد الرواحي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع �أبو خالد
الرواحي املتكاملة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1264056
وف ـقــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/1/7م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املدرة  -والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 98503500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع اخلليج الوطني �ش.م.م
يعلن خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �شعاع اخلليج الوطني
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1162555وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سن بن علي بن ح�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلنار للتجارة العامة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن علي بن ح�سن �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة جلنار للتجارة العامة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1011405وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ
2018/3/25م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 95201111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن �إبراهيم بن �أحمد الفرقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربق الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمــد بــن �إبراهيــم بن �أحمد الفرقاين �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريــع البـ ــرق
الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1046794
وفقـ ــا التفــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/12/25م  ،وللم�صف ــي وحـ ــده حق متثيــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  608 :ر.ب 611 :
هاتف رقم 99664565 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سعيد العوي�سي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة حممد بن �سعيد العوي�سي
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1257846
وفقـ ــا التفــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/12/16م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1371 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99470246 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
را�شد بن حمد بن حمدان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الركن الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن حمدان الهنائي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع الركن الأخ�ضر
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1125042وللم�صف ـ ــي
وحـ ــده حق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99850223 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صقر بن مدين بن �سامل فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإنارة ال�شاملة للخدمات الكهربائية  -تو�صية
يعلن �صقــر بــن مدي ــن ب ــن �سال ــم فا�ضل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة الإنارة ال�شاملة للخدمات
الكهربائية  -تو�صية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 2220393وللم�صف ـ ــي
وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  720 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99490688 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إنارة املدن للخدمات الكهربائية  -تو�صية
يعلن �صقــر بــن مدين بن �سال ــم فا�ضل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �إنارة املدن للخدمات
الكهربائية  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2220385وللم�صف ـ ــي
وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  720 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99490688 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للإنارة واخلدمات الكهربائية  -تو�صية
يعلن �صق ــر بن مديـ ــن بن �سال ــم فا�ضل �أنه يقوم بت�صفـيـة �شركة �صاللة للإنارة واخلدمات
الكهربائية  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2220377وللم�صفي
وحـ ــده ح ــق متثيل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  720 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99490688 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مدين بن �سامل بن �سعيد فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكا�سر للخدمات الفنية والهند�سية �ش.م.م
يعلن مدين بن �سامل بن �سعيد فا�ضل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة الكا�سر للخدمات الفنية والهند�سية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1083007وفقا التفاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/2/25م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  720 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99490688 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن �أحمد بن عي�سى املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدائن ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �أحمد بن عي�سى املع�شني �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة املدائن ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1137823وفقا التفاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم 96102026 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
يو�سف بن مطر بن فتح بيت �سمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمداد �صاللة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن مطر بن فتح بيت �سمري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �إمداد �صاللة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 2125684وفقا
التفاق ال�شركـاء املـ ـ�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفي وحده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  815 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 99167773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سني بن �سامل باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �سمهرم ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن �سامل باعمر �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �أبراج �سمهرم ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1119815وفقا التفاق ال�شركـاء
املـ ـ�ؤرخ 2018/12/2م  ،وللم�صفي وحده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  76 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 95943000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عامر بن ت�سكر �سبتي العويرة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جاكا للتجارة واملقاوالت  -فرع م�سقط �ش.م.م
يعلن عامر بن ت�سكر �سبتي العويرة �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة جاكا للتجارة واملقاوالت  -فرع
م�سقط �ش.م.م  ,وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1123432وفقا التفاق
ال�شركـاء املـ ـ�ؤرخ 2018/6/26م  ،وللم�صفي وحده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم 99490415 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن �صالح بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خدمات التنمية وتطوير امل�شاريع ال�صناعية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �صالح بن حممد الهنائي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة خدمات التنمية وتطوير
امل�شاريع ال�صناعية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1724827
وفقـ ــا التفــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/12/27م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
حمافظة م�سقط
هاتف رقم 98775569 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أ�سعد بن �سعيد بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ الطبيعة �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن �سعيد بن حمد العامري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �شاطئ الطبيعة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1059527وفقـ ــا التفــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/6/11م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافظة م�سقط
�ص.ب  333 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 95417236 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة املالك الطبية �ش.م.م
يعلن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة عيادة املالك الطبية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1217907وفقـ ــا التفــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/2/28م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعيدة خلدمات الأع�شاب �ش.م.م
يعلن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة ال�سعيدة خلدمات الأع�شاب
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1192784وفقـ ــا التفــاق ال�شركـ ــاء
امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س البوادي احلديثة �ش.م.م
يعلن خلفان بن م�سعود بن جمعة الرحبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة �شم�س البوادي احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1162552وفقا التفــاق ال�شركـ ــاء
امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن نا�صر القنوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوالح املتحدة �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن نا�صر القنوبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة املوالح املتحدة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1704427وفقا التفــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/12/26م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعلى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  296 :ر.ب 320 :
هاتف رقم 99411488 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جهاد بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�سى للخدمات الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلن جهاد بن عبداللـه بن حمدان الوهيبي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركة املر�سى للخدمات الهند�سية
والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ، 1161648وللم�صف ـ ــي
وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي
فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99008072 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عي�سى بن حممد بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النربا�س للموارد الطبيعية �ش.م.م
يعلن عي�سى بن حممد بن �سامل العامري �أنه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة النربا�س للموارد
الطبيعية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ، 1243300وفقا التفــاق
ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة
�أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتف رقم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يا�سر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شليم ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يا�سر بن عبداللـه بن حممد ال�شنفري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شليم ال�شاملة
للتجـ ــارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1073655
وفق ــا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2018/12/31م  ،وللم�صف ــي وحــده ح ــق متثي ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99298183 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإجناز املتحدة للكهرباء واملقاوالت  -تو�صية
يعلـ ــن يا�س ـ ــر بن عبداللـه بن حممـ ــد ال�شنفـ ــري �أنـه يق ـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شركـ ـ ــة ا إلجنـ ــاز
املتح ـ ــدة للكهرباء واملقـ ــاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمان ـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1123141وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2018/12/31م  ،وللم�صف ــي وحــده حـق متثيــل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99298183 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حامد بن عبداللـه بن �أحمد باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع باعمر املتحدة  -تو�صية
يعلن حامد بن عبداللـه بن �أحمد باعمر �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة م�شاريع باعمر املتحدة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1765884وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/6/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 98816222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رميا�س احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حامد بن عبداللـه بن �أحمد باعمر أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رميا�س احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1026967وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 98816222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير اخلليجية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حامد بن عبداللـه بن �أحمد باعمر �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التطوير اخلليجية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ، 2187990وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 98816222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير الذهبية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حامد بن عبداللـه بن �أحمد باعمر �أنه يقـوم بت�صفـية �شركـة التطوير الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2195534وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 98816222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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فوزية بنت رجب بن خمي�س البدر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزيني العفية للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن فوزية بنت رجب بن خمي�س البدر أ�نـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة مزيني العفية للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1088293وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 93597846 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
دالل بنت �سعيد بن �سرور النوبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاطمة ودالل للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن دالل بنت �سعيد بن �سرور النوبية أ�نـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة فاطمة ودالل للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1077770وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  29 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99096689 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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�سعيدة بنت رم�ضان بن جمعان بيت ن�صيب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �سعيدة بنت رم�ضان بن جمعان بيت ن�صيب �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة خطوط دملون
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1023766وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/17م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  915 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99711219 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
رائدة بنت فائز بن ب�شري بيت �سعد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائعة للأزياء  -ت�ضامنية
تعلن رائدة بنت فائز بن ب�شيـر بيت �سعــد أ�نـها تقـوم بت�صفـيـة �شركة الرائعة للأزيـ ــاء -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1004383وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 99099527 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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عبداللـه بن �سليمان بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأربع للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سليمان بن �سامل العامري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـة الأربع للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 2107554وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  1231 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 92777700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عو�ض بن �سامل بن حممد ال�سمني عامر جيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �صاللة للفطائر واحللويات  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن �سامل بن حممد ال�سمني عامر جيد أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة مركز �صاللة
للفطائر واحللويات  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1025486
وفقــا التفــاق ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ 2018/6/27م  ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شرك ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 95193301 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-277-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

معمور بن �سامل بن �سهيل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلياد الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن معمور بن �سامل بن �سهيل العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اجلياد الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2196620وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99292600 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبدالعزيز بن بخيت بن �سامل عل�ش الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدهاء املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبدالعزيـز بن بخيــت بن �سالــم عل�ش الكثيــري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة الدهــاء
املتحدة للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجل ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم ، 1157713
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  122 :ر.ب 214 :
هاتـف رقــم 96406029 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن م�سلم بن �سامل غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن م�سلم �سامل غوا�ص و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن م�سلم بن �سامل غوا�ص أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة حمم ــد بن م�سل ــم �سالـ ــم
غوا�ص و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1047844وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99292374 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبدالنبي بن عرفة بن عبيدان بيت عبيدان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املحيط الهندي ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبدالنبي بن عرفة بن عبيدان بيت عبيدان �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة املحيط الهندي
ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1085832وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صف ــي وحــده حــق متثي ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 99495984 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلازر املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة اجلازر املتكاملة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1191845وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  5 :ر.ب 712 :
هاتـف رقــم 99376777 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكحل الوطنية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركـة م�شاريع الكحل الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 6087272وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1365 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99376777 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الرمال �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة منتجع الرمال �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقـ ــم  ، 1233354وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  3519 :ر.ب 111 :
هاتـف رقــم 99376777 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبدالرحمن بن حممد بن م�سلم العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الدر الوطنية للخدمات ال�صناعية والتجارية �ش.م.م
يعلــن عبدالرحمــن بن حمم ــد بن م�سلـ ــم العم ــري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة م�شاريـ ــع
الدر الوطنية للخدمات ال�صناعية والتجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 2146878وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/31م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 96555285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن م�سلم بن علي العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن م�سلم بن علي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي العمري �أنــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة حممد بن م�سلم بن علي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 2050145
وللم�صف ــي وحــده ح ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـ ــي الت�صفـيـ ــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كافـ ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 96555285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامي بن �أحمد بن ن�صيب ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متحدون �صاللة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامي بن �أحمد بن ن�صيب ال�شنفري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة متحدون �صاللة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1060549وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 95992233 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عامر بن بخيت ال�شاوي جداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العامر للتجارة �ش.م.م
يعلن عام ــر بن بخيــت ال�ش ــاوي جداد أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة الركن العامر للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1315502وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 92272212 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن علي امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج امل�شرق للتجارة -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن علي امل�شيخي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة برج امل�شـرق للتجــارة -
ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 2102030وفقــا التف ــاق
ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 93255222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن �سعيد را�شد املعمري و�شركاه للتجارة -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن را�شد املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة عبداللـه بن �سعيد
را�شد املعمري و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 2044803وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  359 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 93790000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نادر بن هالل بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�شم�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن نادر بن هالل بن خمي�س البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة نور ال�شم�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1190076وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  20 :ر.ب 711 :
هاتـف رقــم 91100772 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن �سامل بن علي ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سام الف�ضي للم�شاريع العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سامل بن علي ال�صاحلي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة احل�سام الف�ضي للم�شاريع
العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1103917وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/23م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  705 :ر.ب 116 :
هاتـف رقــم 96226296 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن ح�سن بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوجام �ش.م.م
يعلن حممد بن ح�سن بن عبداللـه البلو�شي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة الأوجام �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1041052وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2018/12/4م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  37 :ر.ب 312 :
هاتـف رقــم 99234702 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن را�شد ال�سنيدي وولده  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة �سامل بن را�شد ال�سنيدي
وولده  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1516140وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي مزون  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة �شواطي مزون  -تو�صية ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1735357وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار الرائد �ش.م.م
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة االبتكـ ــار الرائد �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1139660وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العتاد للحديد واخلردة  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة العتاد للحديد واخلردة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1088177وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية جعالن بني بوعلي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العمران للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة منارة العمران للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1684396وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراي للخدمات البيطرية  -تو�صية
يعلن �سال ــم بن را�شـد بن �سليـم ال�سنيدي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شرك ــة ال ــراي للخدمـ ــات
البيطرية  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1610759وللم�صف ــي
وحـ ــده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الطور للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة جبل الطور للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8061793وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة العطاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة واحة العطاء للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانـة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم ، 3200710
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجرية ملقاوالت البناء و�أعمال الديكور  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة الفجرية ملقاوالت البناء
و�أعمال الديكور  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1678728
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  402 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقدم الوطنية التجارية  -ت�ضامنية
يعلن �سال ـ ــم بن را�ش ــد بن �سلي ــم ال�سنيـدي أ�نـه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة التق ــدم الوطنيـ ــة
التجارية  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 4073304وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بوعلي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  373 :ر.ب 416 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات البقيع  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة نقليات البقيع  -تو�صية ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1046862وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية جعالن بني بوعلي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  373 :ر.ب 411 :
هاتـف رقــم 99421330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن را�شد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أما�سي �صحار املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن را�شد اجلهوري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة �أما�سي �صحار املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1152307
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  580 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 92317522 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه للتجارة -ت�ضامنية
يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة عمر بن عبداللـه بن
حممد املعمــري و�شريكه للتج ــارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1070928وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  1224 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 97077743 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمدان بن �أحمد بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن علي بن حم�سن و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمدان بن �أحمد بن حممد الفار�سي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة عبداللـه بن علي بن
حم�سن و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3166864وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  476 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 96625500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الباطنة احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة واحة الباطنة احلديثة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1075930وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  231 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 93399160 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن �سيف بن �سند الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سيف بن �سند الري�سي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن �سند الري�سي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة �أحمد بن �سيف بن �سند
الري�سي و�شركاه للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 3211851
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  100 :ر.ب 325 :
هاتـف رقــم 99327572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عزان بن حمد بن �سامل الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن �سامل الربيكي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عزان بن حمد بن �سامل الربيكي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة حمد بن �سامل الربيكي
وولده للتجـ ــارة واملقــاوالت  -تو�صي ــة  ,وامل�سجل ــة لدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم
 ، 3091163وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 94211111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �أحمد بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن علي بن حممد العجمي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �أحمد بن علي العجمي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة �أحمد بن علي بن حممد
العجمي وولده للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 3140067وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  33 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 92792632 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سيد �أحمد �سيد با�سم ح�شمتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الربج الذهبي احلديث للتجارة العامة ( �شركة منطقة حرة ) �ش.م.م
يعلن �سيد �أحمد �سيد با�سم ح�شمتي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة الربج الذهبي احلديث
للتجارة العامة ( �شركة منطقة حرة ) �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ، 1309314وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املنطقة احلرة  -والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 00971503784239 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن حمود بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ب�سمة الكون احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمود بن حمد العامري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة ب�سمة الكون احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1136527
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 97744427 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عادل بن �إبراهيم بن علي البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة ال�شريعة للتجارة �ش.م.م
يعلن عادل بن �إبراهيم بن علي البو�سعيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة بهجة ال�شريعة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1714511وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  772 :ر.ب 131 :
هاتـف رقــم 95543375 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن �سعيد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن �سعيد الهنائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة �آفاق وادي اجلزي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1045152وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  154 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 99329292 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ثامر بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلفينة للنقليات �ش.م.م
يعلن ثامر بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة اجلفينة للنقليات �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 1566121وفقا التف ـ ــاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
دا�ؤود بن �سليمان بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروبيان الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن دا�ؤود بن �سليم ــان بن عـلـ ــي الوهيب ــي أ�نـه يقـوم بت�صف ــية �شرك ــة الروبيــان الذهبـ ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1659014وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
روي  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  133 :ر.ب 134 :
هاتـف رقــم 92222690 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-297-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

بدر بن باقر بن عطا اللـه املقد�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقد�سي الدولية �ش.م.م
يعلن بدر بن باقر بن عطا اللـه املقد�س أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة املقد�سي الدولية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1078344وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/5/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  2990 :ر.ب 111 :
هاتـف رقــم 99338378 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ب�شري بن مبارك بن عبيد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شري الر�شيدي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن ب�شري بن مبارك بن عبيد الر�شيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة ب�شري الر�شيدي و�شركاه
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1552880وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 99512938 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة الثالثية العاملية لال�ستثمارات �ش.م.م
يعلن �سالـ ــم بن عبداللـه باعم ــر �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة النجم ــة الثالثي ــة العامليـ ــة
لال�ستثمارات �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1555731وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  783 :ر.ب 113 :
هاتـف رقــم 99449009 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود كبارة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيـ ــف بن علـ ــي الهنائ ــي �أنـه يقـوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة ورود كب ــارة للتج ـ ــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1033537وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم 92109966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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وليد بن حمد بن حمود الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن مزون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن حمد بن حمود الريامي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة جنائن مزون للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1027062وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  248 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 99511976 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ش.م.م
يعلن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة حافظ وحمفوظ
اجلفيلي للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1034992
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املوالح اجلنوبية  -والية ال�سيب
�ص.ب  316 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم 99355439 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات املجد �ش.م.م
يعلن املكت ــب الإقليمــي  -حما�سبــون قانوني ــون � -أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خطــوات املجد
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1139980وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
اخلوير  -خلف بنك م�سقط  -بناية �سماء حفيت
�ص.ب  338 :ر.ب 118 :
فاك�س رقم  24484726 :هاتـف رقــم 24484107 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن م�سعود ال�شرجي للتجارة �ش.م.م
يعلن املكتــب الإقليمــي  -حما�سب ــون قانونيــون � -أنـه يقـوم بت�صفـية �شركـ ــة اب ــن م�سع ــود
ال�شرجي للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1144940وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -خلف بنك م�سقط  -بناية �سماء حفيت
�ص.ب  338 :ر.ب 118 :
فاك�س رقم  24484726 :هاتـف رقــم 24484107 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متا�سك املتكاملة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمــي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة متا�سك املتكاملة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1220232وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -خلف بنك م�سقط  -بناية �سماء حفيت
�ص.ب  338 :ر.ب 118 :
فاك�س رقم  24484726 :هاتـف رقــم 24484107 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
يحيى بن �سعيد بن �سهيل غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا النجد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن �سعيد بن �سهيل غوا�ص أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة مرايا النجد للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1052570وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  211 :ر.ب 776 :
هاتـف رقــم 92408588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعود بن را�شد بن �سعيد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرحمات احلديثة �ش.م.م
يعلن �سعود بن را�شد بن �سعيد الرحبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة الرحمات احلديثة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1193088وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/12/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب
�ص.ب  266 :ر.ب 119 :
هاتـف رقــم 92222357 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�شيخة بنت نا�صر بن جمعة الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة ال�شال للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �شيخة بنت نا�صر بن جمعة الفار�سية �أنـها تقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�ؤ�س�سة ال�شال
للتجارة  -ت�ضامنيـة  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سج ـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1532022وفقـ ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/7/3م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  232 :ر.ب  115 :روي
هاتـف رقــم 94090888 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهوا�سي املتحدة �ش.م.م
تعلن ي�سرين بنت عبداللـه بن جمعة الهوا�سية �أنـها تقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع الهوا�سي
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1089181وفقـ ــا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/19م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم 71513749 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
موزة بنت مو�سى ال�سالمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع منال وموزة للتجارة �ش.م.م
تعلن موزة بنت مو�سى ال�سالمية �أنـها تقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع منال وموزة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1276591وللم�صفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 90101101 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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�إبراهيم بن نا�صر بن �سعيد الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال حطني للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن نا�صر بن �سعيد الهادي أ�ن ــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة رمال حطني للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1182922وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/12/24م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  2255 :ر.ب 112 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن را�شد املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�س بن را�شد املنذري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة اخلدمات الهند�سية
اخلا�صة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1064707وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/8/19م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1606 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 98979897 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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را�شد بن �سيف بن حممد الراجحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة للنظارات �ش.م.م
يعلــن را�شــد بــن �سيف بن حممد الراجحــي �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة القمة للنظارات
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1761382وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  254 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 95870712 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �ش.م.م
يعلــن را�شــد بــن �سيف بن حممد الراجحــي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة ال�سويدية للخدمات
والتجهيزات الطبية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ــم ، 1008651
وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  254 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 95870712 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن جمعة بن �سعيد الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ورا�شد �أبناء جمعة �سعيد الغداين  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن جمعة بن �سعيد الغداين �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة حممد ورا�شــد �أبنــاء
جمعة �سعيد الغدانــي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم
 ، 1184741وفقا التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/12/30م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 96688823 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ذهل بن نا�صر بن حممد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شريك املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلــن ذهــل بن نا�صر بــن حممــد النبهــاين �أنــه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة ال�شريــك املتحــدة
لال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 1053596وفقا
التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/12/27م  ،وللم�صفـي وحــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة ف ــي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغربة ال�شمالية  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  246 :ر.ب 113 :
هاتف رقم 92889556 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم م�شارف �أتني �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مطعم م�شارف �أتني �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1006742وللم�صفـي وح ــده حـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  815 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99167773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمالك للخدمات التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن يو�سف بن مطر فتح بيت �سمري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة �أمالك للخدمات التجارية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1030871وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/12/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  815 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99167773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سني بن �سامل باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سني مل�ستح�ضرات التجميل والعطور �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن �سامل باعمر أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة احل�سني مل�ستح�ضرات التجميل
والعطور �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2204622وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/12/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  76 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 95943000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اخلري للتجارة  -تو�صية
يعلـن ح�سني بن �سامل باعمر أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة �شروق اخلري للتجارة  -تو�صية ,
وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 2161095وفقـ ــا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
٢٠١٨/12/2م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  76 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 95943000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أبو بكر بن �سامل بن علي امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط احلرير الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أبو بكر بن �سامل بن علي امل�شيخي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خط احلرير الذهبية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1311837وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١9/1/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 95922250 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
فهد بن �صالح بن نا�صر الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر وفهد الهوتي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن فهــد بن �صالــح بن نا�صــر الهوتــي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة نا�صر وفهــد الهوت ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1366092وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/12/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة العامرات  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  7867 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 95760336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد وفهد الهوتي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن فهــد بن �صالــح بن نا�صــر الهوتــي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة حممد وفهــد الهوت ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1375113وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/12/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
واليـة العامرات  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  7867 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 95760336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود �شتال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن فهــد بن �صالــح بن نا�صــر الهوتــي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ورود �شتــال للتجــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1182092وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/12/17م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة �إبراء  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  3581 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 95760336 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن مبارك الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر الرمي�س للتجارة �ش.م.م
يعل ــن �سعي ــد بن حممد بن مبــارك الوهيبي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مناب ـ ــر الرميـ ـ ــ�س
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1134053وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  907 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 99547732 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن را�شد بن خلفان املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفرو�شات الريان  -تو�صية
يعلــن خلفــان بن را�ش ــد بن خلفان املنــذري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مفرو�ش ــات الريـ ــان -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1071814وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 99326589 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شم�س املتحدة �ش.م.م
يعلـن عقيل بن حممد بن �سامل مقيبل أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة بوابة ال�شم�س املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1159903وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  18 :ر.ب 122 :
هاتـف رقــم 24705830 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�صباح اجلديد �ش.م.م
يعلـن باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع امل�صباح اجلديد
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1249651وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/11/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  978 :ر.ب 114 :
هاتـف رقــم 99881474 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عي�سى بن عبداللـه بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التحفة �ش.م.م
يعلـن عي�سى بن عبداللـه بن �صالح الوهيبي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التحفة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1294725وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/2/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 99331228 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمود بن علي بن حمود التهامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التهامي العاملية �ش.م.م
يعلـن حمود بن علي بن حمود التهامي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التهامي العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1733222وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/12/16م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 98246999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية للخدمات البيئية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة الدولية للخدمات البيئية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1102399عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للخدمات التعليمية والتدريبية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�سقط للخدمات التعليمية
والتدريبية �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1749196عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأبي�ض للمقاوالت والنقل �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة اخلط الأبي�ض للمقاوالت
والنقل �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1081331عــن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
م�سلم بن ح�سن بن م�سعود قهور املهري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يانون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�سلم بن ح�سن بن م�سعود قهور املهري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة يانون للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2036681عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون اجلبل للتجارة  -تو�صية
يعل ــن عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�س ب�صفـته امل�صفي ل�شركة غ�صون اجلبل للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2109530عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديقة الدولية للخدمات ال�سياحية �ش.م.م
يعل ــن عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�س ب�صفـته امل�صفي ل�شركة احلديقة الدولية
للخدمات ال�سياحية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 2162270
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة الرابحة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عمر بن م�سعود الروا�س ب�صفـته امل�صفي ل�شركة اخلطوة الرابحة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 1046673عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن �سامل بن �سهيل العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدفق املتميزة �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن �سهيل العامري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة التدفق املتميزة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1310302عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية لال�ستثمار ال�سياحي �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة العاملي ــة لال�ستثمار
ال�سياحي �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 2135361عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمار العقارية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ثمار العقارية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 1056195عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دكتل للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة دكتل للم�شاريع املتحدة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1104216عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
زينب بنت �أحمد بن �سامل ال�شنفرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغيدان للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن زينب بنت �أحمد بن �سالــم ال�شنفــرية ب�صفـته ــا امل�صف ـ ـي ــة ل�شركـ ـ ــة �أغيدان للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1032889عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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التفات بنت ربيع بن دروي�ش بيت ريحان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فاطمة بنت �إبراهيم ح�سن و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن التفات بنت ربيع بن دروي�ش بيت ريحان ب�صفـتـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ـ ــة فاطمــة بنت
�إبراهيم ح�سن و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ، 2219409عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا
لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
عبداللـه بن بخيت بن �أحمد حاردان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هامات م�سقط العاملية  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن بخيت بن �أحمد حاردان ب�صفـته امل�صفي ل�شركة هامات م�سقط العاملية -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1206705عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوهاجر الدولية للتجارة  -تو�صية
يعلـ ــن عبداللـه بن بخيـ ــت بن �أحمــد حــاردان ب�صفـت ــه امل�صفـي ل�شرك ــة بوهاج ــر الدوليـ ــة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1255538عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يو�سف بن �سعيد بن �أيوب اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة احلديثة للتعمري �ش.م.م
يعلـ ــن يو�سف بن �سعيد بن �أيوب اخلرو�صي ب�صفـت ــه امل�صفـي ل�شرك ــة املدينة احلديثة
للتعمري �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1007477عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن �سامل املخلدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الوا�سع العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن �سامل املخلدي ب�صفـت ــه امل�صف ـ ــي ل�شرك ـ ــة املحي ــط الوا�سـ ــع العامليـ ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1149767عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
ن�صر بن عامر بن �شوين احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدث امل�ستقبل �ش.م.م
يعلن ن�صر بن عامر بن �شوين احلو�سني ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة حدث امل�ستقبل �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1690930عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حمود الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �سمائل امل�ضيئة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حمود الندابي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة �سما �سمائل امل�ضيئة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1114483عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سهيل بن حممد بن �سهيل ال�صايغي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ال�صايغي وال�سليماين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سهيل بن حممد بن �سهيل ال�صايغ ــي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاري ــع ال�صايغــي
وال�سليماين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ،1028036عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا
لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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دعد بنت �سعيد بن حممد الكثريية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دعد �ش.م.م
تعلن دعد بنت �سعيد بن حممد الكثريية ب�صفـته ــا امل�صف ـ ـي ــة ل�شركـ ـ ــة دعد �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1084495عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــية
�أحمد بن عبداللـه ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية للت�صميمات الع�صرية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه ال�ساملي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة ر�ؤية للت�صميمات الع�صرية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1229111عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
رابعة بنت ب�شري بن عبداللـه ال�شرجية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بيت العرب للخياطة والتطريز للمالب�س الن�سائية  -ت�ضامنية
تعلن رابعــة بنت ب�شري بن عبداللـه ال�شرجي ــة ب�صفـتهـ ــا امل�صف ـ ـي ـ ــة ل�شركـ ـ ــة بيت العرب
للخياطة والتطريز للمالب�س الن�سائية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ، 1138866عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا
لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور املخرتع للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن رابعة بنت ب�شري بن عبداللـه ال�شرجية ب�صفـته ــا امل�صف ـ ـي ــة ل�شركـ ـ ــة زهور املخرتع
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 6065902عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ات�صال للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة ات�صال للم�شاريع
التجارية �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1029872عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة ال�صبيخي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة دانة ال�صبيخي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3211002عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية خلدمات �إعادة الت�أمني �ش.م.م
يعلن موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة العاملية خلدمات
�إعادة الت�أمني �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1179375عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوب�سون ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة جوب�سون
ال�شرق الأو�سط �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1213633عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن خلفان بن �أحمد ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ضي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن خلفان بن �أحمد ال�شعيبي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة م�ضي للتجارة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1092146عــن انتهــاء أ�ع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن مبارك بن �شيخان الوائلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الفريحات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن مبارك بن �شيخان الوائلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جبل الفريحات للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 7045344عــن انتهــاء أ�ع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الفريحات التجارية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن مبارك بن �شيخان الوائلي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة مرتفعات الفريحات
التجارية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 7046146عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حميد بن حممد بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول البليدة للتجارة �ش.م.م
يعلن حميد بن حممد بن حميد البحري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �سهول البليدة للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 7066031عــن انتهــاء أ�ع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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عو�ض بن مرهون بن �سامل العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عو�ض وخلفان �أبناء مرهون بن �سامل العلوي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن مرهون بن �سامل العلوي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة عو�ض وخلفان �أبناء
مرهون بن �سامل العلوي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ، 7003471عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا
لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عثمان بن حمد بن م�سلم الوح�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق �ضنك للتجارة �ش.م.م
يعلن عثم ــان بن حم ــد بن م�سل ــم الوحـ�شي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة �ش ــرق �ضنك للتج ــارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1079477عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرن للعقارات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن باق ــر بن ح�ســن بن يعق ــوب اللواتــي ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة القـ ــرن للعق ـ ــارات
واال�ستثمار �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1031091عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة باقر وعلي للتجارة العامة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن باقر بن ح�سن بن يعقوب اللواتي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة باقر وعلي للتجارة
العامة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1484494
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حامد بن عبدالر�سول بن جمعة الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات حامد عبدالر�سول و�شركاه  -تو�صية
يعلن حامد بن عبدالر�سول بن جمعة الزدجايل ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركة نقليات حامد
عبدالر�سول و�شركاه  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1008188
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يو�سف بن حممد بن �أحمد اجلعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط بابل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن حممد بن �أحمد اجلعدي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة خط بابل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2166984عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حممد �أحمد اجلعدي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلــن يو�س ــف بن حمم ــد بن �أحم ــد اجلعــدي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ـ ــة �سال ــم بن حمم ــد
�أحمد اجلعدي وولده للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 1059352عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �أحمد اجلعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن �أحم ــد بن حمم ــد بن �أحمـ ــد اجلعـ ــدي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة زهيــر للتج ـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 2004372عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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م�سلم بن عامر العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدون الهند�سية �ش.م.م
يعلن م�سلـ ــم بن عام ــر العوائ ــد ب�صفـت ــه امل�صف ـ ــي ل�شركـ ــة املتح ــدون الهند�سي ــة �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1160054عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن ر�ضا بن حممد اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اخلليج املتحدة للم�شاريع �ش.م.م
يعلن حممد بن ر�ضا بن حممد اللواتي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة نور اخلليج املتحدة
للم�شاريع �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1063423عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
بدر بن �سعيد بن حممد ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعيبي التجارية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سعيد بن حممد ال�شعيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�شعيبي التجارية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1414070عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
فا�ضل بن حممد بن يو�سف العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فا�ضل بن حممد بن يو�سف العجمي ب�صفـت ـ ــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ـ ــة الرادن للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3158667عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز الدولية للخدمات العامة �ش.م.م
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتـها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة االمتياز
الدولي ــة للخدمـ ــات العامـ ــة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1275711ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام
املـ ــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�سلطان بن �سيف ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع عهد النه�ضة التجارية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سيف ال�سالمي ب�صفـتـه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع عهد النه�ضة التجارية
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1023096ع ــن انتهــاء �أعم ــال
الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مو�سى بن حارب بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حارب بن حممد ال�سيابي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مو�سى بن حارب بن حممد ال�سيابي ب�صفـتـه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ح ــارب ب ــن حم ــمد
ال�سيابي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 1330756ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا
لأحكــام املـ ــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حبيب بن عبداللـه بن حبيب اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخل�صيبي واليعربي للأعمال التجارية �ش.م.م
يعلــن حبي ــب ب ــن عبداللـ ــه ب ــن حبي ــب اخل�صيـ ــبي ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخل�صيبي
واليعرب ــي للأعم ــال التجاريــة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1268190ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام
املـ ــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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فا�ضل بن غ�صن بن فا�ضل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شموخ اخلليج احلديثة  -تو�صية
يعلن فا�ضل بن غ�صن بن فا�ضل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع �شموخ اخلليج
احلديثة  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1072957عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر البوادي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فا�ضل بن غ�صن بن فا�ضل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة �صقر البوادي املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1161985عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن علي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الفلك الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الفار�سي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركــة جن ــم الف ــلك الوطني ــة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1150351عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يحيى بن �أحمد بن علي الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن �أحمد بن علي الري�سي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركة املحيــط العربــي للتجــارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3175863عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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را�شد بن مطر بن �سيف القريني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة غريب ورا�شد �أبناء مطر بن �سيف القريني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن مطر بن �سيف القريني ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة غريب ورا�شد �أبناء مطر بن �سيف
القريني للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 3012395
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبـــدو جـــوزف كــراداغ
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انكو �صحار �ش.م.م
يعلن عبدو جوزف كراداغ ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة انكو �صحار �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1113369عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
منت�صر بن عبداللطيف بن عبدالنبي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوري الدولية للم�شاريع الذهبية  -تو�صية
يعلن منت�صر بن عبداللطيف بن عبدالنبي الزدجايل ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة اجل ــوري
الدولي ــة للم�شاريع الذهبية  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 1129332عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يحيى بن عبداللـه بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة عبداللـه بن حممد الفار�سي للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيى بــن عبدالل ــه بن حممد الفار�سي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة ورثة عبدالل ــه بن
حمم ــد الفار�س ــي للتج ــارة  -تو�صيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 3234878عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حمود بن حمد بن هالل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود بن حمد بن هالل املعمري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حمد بن هالل املعمري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة حمــود بن حمــد بن هــالل
املعمري للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 1069644
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
هالل بن عبداللـه بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير والتعمري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن حممد البلو�شي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة التطوي ــر والتعميــر
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3305414عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن مرهون املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن مرهون املعمري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة النيــل الدوليــة للتجــارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3316777عــن انتهــاء
�أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكر�سي الأملا�سي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سامل بن �سعيد املعمري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة الكر�سي الأملا�سي للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1141438عــن
انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة وفق ــا لأحكـ ـ ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممود بن داود بن حممود اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممود بن داود بن حممود اللواتيا و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن داود بن حممود اللواتي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة حمم ــود بـن داود بــن
حممود اللواتيا و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقــم  ، 3113850عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا
لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حممد و�سعيد بن حممد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سامل املعمري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شرك ــة عبداللـه بن حممد و�سعيد بن
حممد للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم ، 3050076
عــن انتهــاء �أع ـمـال الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة ال�صحراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة دانة ال�صحراء للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم  ، 8057907عــن انتهــاء �أع ـمـال
الت�صفي ــة وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سيف بن خلفان بن م�صبح الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأقمار الثالثة �ش.م.م
يعلن �سيف بن خلفان بن م�صبح الغيثي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة م�شاريع الأقمار الثالثة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1141462عن انتهاء �أعمـال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
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عائ�شة بنت �سامل بن �سعيد الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان الأمل للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن عائ�شة بنت �سامل بن �سعيد الفار�سية ب�صفـتـها امل�صفية ل�شركة فر�سان الأمل للتجارة -
ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1155916عن انتهاء �أعمـال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�أحمد بن �سيف بن حميد العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل العقري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سيف بن حميد العربي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة تالل العق ــري للتجــارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3215580ع ــن انتهــاء �أعم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سلطان بن �سعيد بن حميد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال املدينة املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سلطان بن �سعيد بن حميد اجلهوري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة رم ــال املدينــة املا�سيــة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم ، 1139991
ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بدر بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة ب ــدر ب ــن عبداللـ ــه بن
حممد املعمــري و�شريك ــه للتج ــارة  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري
بالرقــم  ، 1075121ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا
لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
-331-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1277

علي بن �سليمان بن حممد املعويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سليمان املعويل و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �سليمان بن حممد املعويل ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة حممد بن �سليمان املعويل
و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم  ، 3067416ع ــن
انتهــاء �أعم ــال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
غ�صن بن حممد بن حمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالذ �صحار احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن غ�صن بن حممد بن حمد اجلابري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة مالذ �صحار احلديثة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم  ، 1134536ع ــن انتهــاء �أعم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرا�ضي �صحم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن عبداللـه العلوي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة �أرا�ضي �صحم للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم  ، 1032873ع ــن انتهــاء �أعم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�صفية بنت حممد بن �صالح ال�سعدية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة النعمى للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �صفية بنت حممد بن �صالح ال�سعدية ب�صفـتـها امل�صفية ل�شركة بوابة النعمى للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1096819عن انتهاء �أعمـال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
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عبداللـه بن عامر بن عبداللـه الفزاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن عامر الفزاري و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن عامر بن عبداللـه الفزاري ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركــة عبداللـه بــن عامــر
الفزاري و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري
بالرقــم  ، 1557505ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا
لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أنعام بنت حممد بن عبا�س العجمية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أنعام بنت حممد بن عبا�س العجمي وولدها للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن �أنعام بنت حممد بن عبا�س العجمية ب�صفـتـها امل�صفية ل�شركة �أنعام بنت حممد بن
عب ــا�س العجم ــي وولده ــا للتجــارة واملقــاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجل
الـتجاري بالرقم  ، 1116603عن انتهاء �أعمـال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركــة
وفق ــا لأحكام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
القا�سم بن �سليمان بن عبداللـه القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار ال�صويحرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن القا�سم بن �سليمان بن عبداللـه القا�سمي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركــة �أ�سرار ال�صويحرة
للتج ــارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم ، 1155400
ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سعيد بن �سليمان بن �سعيد العويني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق املدينة الذهبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد العويني ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركــة بريق املدينة الذهبي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم ، 1144105
ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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جمال بن ن�صيب بن حممد الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريف العوينات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جمال بن ن�صي ــب بــن حمم ــد الكن ــدي ب�صفـتـه امل�صفـ ــي ل�شرك ـ ــة خريـ ـ ــف العوين ــات
للتج ــارة  -ت�ضامنيـ ــة  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1047568ع ــن
انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن حميد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �صحار الذهبية للخدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�س بن حميد ال�شبلي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركــة �سما �صح ــار الذهبي ــة
للخدمات �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1165155ع ــن انتهــاء
�أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن �سرحان بن نا�صر الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر وعلي �أبناء �سرحان الري�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صـر بـن �سرحــان بــن نا�صــر الري�ســي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركــة نا�صــر وعلــي �أبنــاء
�سرحــان الري�ســي للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 3049043ع ــن انتهــاء �أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام
املـ ــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سلطان بن �سعيد بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امل�ضمار الوطنية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سعيد بن حممد ال�سيابي ب�صفـتـه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاري ــع امل�ضمــار
الوطنية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1690027ع ــن انتهــاء
�أعم ــال الت�صفيــة وزوال الكي ــان القانونـي لل�شركــة وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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