ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
ملحـ ــق العـ ـ ــدد ()1334

ال�سن ــة التا�سعــة والأربع ــون

الثالثاء  29رجـ ـ ـ ـ ــب 1441هـ

املـوافـ ـ ــق  24مـ ـ ـ ــار�س 2020م

مـــــرا�ســـيــــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

املحتـــــــــويــــــات

رقم
ال�صفحة

مر�س ــوم �سلطـان ــي رق ـ ــم  2020/32بتعديل بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض
5
املعدية .
مر�سـ ــوم �سلطـانــي رقـ ــم  2020/33بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض الأحك ـ ـ ــام اخلا�ص ـ ـ ــة ب�إج ـ ــراء
التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
ل��ع��ام  2020امل��رف��ق��ة ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين رق��م
9
. 2015/15
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية لل�شركة اخلليجية املتحدة خلدمات التعليم �ش.م.م 13 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يو�سف بن را�شد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 13 .
14
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة �ساحل �أبو الظرو�س للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة يون�س بن حمد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 14 .
15
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة مفرو�شات الباطنة  -تو�صية .
15
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة خط اخلليج العايل �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفيــة ل�شركة من�صــور بن �سعـود بن �سالـم املعمـري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية 16 .
16
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركة الأنهار الذهبية احلديثة  -تو�صية .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/32
بتعديل بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/73
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1334

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي املادتني رقمي ( )19و ( )20من قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه ،
الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 19
" يعاقب كل من مل يقم بالإبالغ عن مر�ض معد طبقا لأحكام املواد ( )5 ، 3 ، 2من هذا
القانون بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة واحدة ،
وبغرامة ال تق ــل عن (� )1000ألف ريـال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف �أحكام املواد ( )5مكررا ( ، )3و( )5مكررا (، )4
و( )5مكررا ( ، )5و( )5مكررا ( ، )7و( )5مكررا ( )8من هذا القانون .
و�إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه ب�إبعاده عن البالد " .
املــادة ( ) 20
" فيما عدا الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )19من هذا القانون يعاقب كل من
يخالف حكما من �أحكام هذا القانون �أو القرارات الوزاري ــة املنفــذة له بال�سجــن مدة
ال تقل عن (� )1شهر واحد  ،وال تزيد على (� )1سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن
( )500خم�سمائــة ريال عمان ــي  ،وال تزي ــد علــى ( )5000خم�ســة �آالف ريــال عمانـي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
و�إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه ب�إبعاده عن البالد " .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف �إلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه مواد جديدة ب�أرقام ( )5مكررا ،
و( )5مكررا ( ، )1و( )5مكررا ( ، )2و( )5مكررا ( ، )3و( )5مكررا ( ، )4و( )5مكررا (، )5
و( )5مكررا ( ، )6و( )5مكررا ( ، )7و( )5مكررا ( )8ن�صها الآتي :
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املــادة (  ) 5مكررا
" يحق لل�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول
امللحق بهذا القانون �أن يتلقى الرعاية ال�صحية والعالج فـي دور العالج احلكومية
وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير ال�صحة " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 1
" تكون جميع البيانات واملعلومات ذات ال�صلة بال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية
املذكورة فـي اجلدول امللحق بهذا القانون �سرية  ،وال يجوز الإف�صاح عنها �إال فـي
الأحوال املقررة قانونا � ،أو مبوافقة خطية منه " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 2
" يجب على طبيب ال�صحة املخت�ص تقدمي امل�شورة الالزمة لل�شخ�ص امل�صاب ب�أحد
الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون  ،وتوعيته
بطبيعة مر�ضه  ،وطرق انتقاله  ،وتعريفه بالو�سائل والإر�شادات التي يجب عليه
اتباعها للحد من انتقال العدوى للغري " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 3
" يجب على ال�شخ�ص امل�صاب � ،أو امل�شتبه فـي �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي
الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون التوجه فورا �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
لإجراء الفح�ص الطبي  ،وتلقي العالج  ،وامل�شورة  ،والتوعية مبخاطر املر�ض  ،وطرق
انتقاله " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 4
" يجب على ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من
اجلدول امللحق بهذا القانون �أن يزود امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي تتولى عالجه بجميع
املعلومات  ،والبيانات اخلا�صة بالأ�شخا�ص املخالطني له خالل الفرتة ال�سابقة على
مر�ضه  ،والتي حتددها وزارة ال�صحة " .
-7-
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املــادة (  ) 5مكررا ( ) 5
" يجب على ال�شخ�ص القادم �إلى ال�سلطنة  ،ويعلم �أنه م�صاب � ،أو ي�شتبه فـي �إ�صابته
ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون �أن
يبلغ �سلطات املنافذ احلدودية بذلك فور و�صوله �إليها  ،وعليه تزويد هذه ال�سلطات
بكل الوثائق وامل�ستندات التي تتعلق بحالته ال�صحية � ،إن وجدت " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 6
" يجوز لوزارة ال�صحة �إخ�ضاع القادم �إلى ال�سلطنة من املناطق التي تنت�شر فيها �أحد
الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون للفح�ص
الطبي للت�أكد من خلوه من املر�ض  ،ولوزارة ال�صحة اتخاذ الإجراءات والتدابري
املنا�سبة مبا فـي ذلك عزله  ،وحجز �أمتعته  ،ومتعلقاته ال�شخ�صية فـي الأماكن التي
حتددها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 7
" يلتزم ال�شخ�ص امل�صاب �أو امل�شتبه فـي �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي
الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون بالتعليمات  ،والإر�شادات ال�صادرة له
من امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي تتولى عالجه  ،ويحظر على ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد هذه
الأمرا�ض  -فور علمه ب�إ�صابته  -القيام ب�أي �سلوك ي�ؤدي �إلى نقل العدوى �إلى الغري " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 8
" يحظر على �أي �شخ�ص تعطيل �أو االمتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابري املقررة ملنع
انت�شار العدوى � ،أو نقلها للغري " .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/33
بتعديــل بعــ�ض الأحكـــام الخا�صــــة
ب�إجراء التعداد الإلكتروني لل�سكان والم�ساكن والمن�ش�آت
لعام  2020المرفقة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2015/15
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/29
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/15ب�إجراء التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت لعام 2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الأحكام اخلا�صة ب�إجراء التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت لعام  2020املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/15امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
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املــادة ( ) 2
ت�شكل جلنة وطنية عليا للتعداد برئا�سة وزير الداخلية وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
 نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتخطيطع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الإ�سكانع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير القوى العاملةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير ال�صحةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيرة الرتبية والتعليمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ م�سقطع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير التنمية االجتماعيةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 املفت�ش العام لل�شرطة واجلماركع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ ظفارع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الإعالم وزيرة التقنية واالت�صاالتع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ م�سندمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 �أمني عام املجل�س الأعلى للتخطيطع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للإح�صاء واملعلوماتمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
 مدير عام م�شروع التعداداملــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية املتحدة خلدمات التعليم �ش.م.م
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات �أنه يقوم بت�صفـية ال�شركــة اخلليجية املتحدة خلدمات
التعليم �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  , 1066414وللم�صفـي
وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222 :ر.ب 225 :
هاتف رقم 98023778 :
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
من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن را�شد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري �أنه يقوم بت�صفـية �شركة يو�ســف بــن را�ش ــد
الوهيب ــي و�شريكـ ــه للتجـ ــارة واملق ــاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل
الـتج ــاري بالرق ـ ــم  , 1048911وللم�صفـي وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  250 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97780779 :
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 �ساحل �أبو الظرو�س للتجارة �ش.م.م
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �ساحل �أبو الظرو�س
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  , 1103117وللم�صفـي
وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  250 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97780779 :
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 يون�س بن حمد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري �أنه يقوم بت�صفـية �شركة يون�س بن حمد الوهيبي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقم
 , 1048929وللم�صفـي وحده ح ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  66 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97077877 :
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 مفرو�شات الباطنة  -تو�صية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة مفرو�شات الباطنة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 3195961وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق
متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  250 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97780779 :
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 خط اخلليج العايل �ش.م.م
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة خط اخلليج العايل
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1075189وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق
متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  250 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97780779 :
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 من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـية �شرك ــة من�صور بن �سعود بن
�سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم
 ، 1049732وللم�صفـ ــي وح ــده ح ـ ــق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  250 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 97780779 :
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 نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنهار الذهبية احلديثة  -تو�صية
يعلـن حممد بن حمود بن نا�صر البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الأنهار الذهبية احلديثة -
تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1131290عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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