
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1291(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعييــن وزيــر للزراعــة والثــروة ال�سمكيــة .  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/32 
بتعييـن وكيل فـي وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/33 
بتعييـن نائـب لرئي�سـة الهيئـة العامـة لل�سناعـات  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/34 

احلرفيـة .
باإ�سدار قـانون الرتاث الثقافـي .  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/35 

بتعديـل بعـ�س اأحكـام قانـون �سـوق راأ�س املـال . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/36 
بنقل اخت�سا�س احلفاظ على الرتاث اجليولوجي  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/37 

اإلى وزارة الرتاث والثقافة .
 قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                    وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
�ســـــــــادر فـــــــي 2019/4/29 بتعديل بع�س اأحكام  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/118 

لئحة �سالمة الغذاء .
                            وزارة الرتبيــة والتعليـــم 

�ســـــــــادر فـــــــي 2019/4/29 بتعديل بع�س اأحكام  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/105 
الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة .  
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                                             وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيــة
�ســـــــــادر فـــــــي 2019/5/2 بتعديــل بعــ�س اأحكـام  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/145 
الالئحــة التنفيذيـــــة لقانــــون ال�سيــــد البحـــري 

وحماية الرثوة املائية احلية . 
                          وزارة القـــوى العامـلــــة 

�ســـــــــادر فـــــــي 2019/4/24 بتعديل بعــ�س اأحكـــام  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/196 
الالئحــة التنظيميـة للكليــات املهنيـــة والكليـــات 

املهنية للعلـوم البحريـة . 
                                                جملــ�س ال�ســوؤون الإداريــة للق�ســاء 

ونطاق  بتحديد مقر  فـــــي 2019/4/25  �ســــــادر  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/182 
اخت�سا�س املحكمة البتدائية فـي ولية العامرات .
�ســادر فـــي 2019/4/25 بتعديل نطاق اخت�سا�س  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/183 

املحكمة البتدائية فـي ولية م�سقط .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                        وزارة القـــوى العاملـــة
اإعالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

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

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

                        جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�سات اأرقام 6 و 7 و 2019/8 . 

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤو�س املعاول للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة م�سقط - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املربع الأخ�سر للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سفة الثلجية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الراكة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حمزة ال�سنيدي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�سريع للخدمات اللوج�ستية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سوار العالية احلديثة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة العاملية لإدارة العقارات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهالء لالإن�ساءات املعمارية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا الدولية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سار للتنمية الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق دار ال�سالم للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بل�سم اإمطي �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر �ساللة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اللوية ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الدائم للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علم اليقني �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية خلدمات امل�سانع والك�سارات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي للكيماويات - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجه امل�ساء للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى العربية الرائدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الربونزية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد وخالد للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للخدمات البحرية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي للخر�سانة اجلاهزة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدارة للمقاولت واخلدمات اللوج�ستية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرف و�سامل للتعدين �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سخات للتعدين �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز للمقاولت واخلدمات اللوج�ستية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الدكتور موهان التخ�س�سي ملر�سى 

ال�سكري �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالإن�ساء والتعمري والأعمال �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركاء للنقل الربي والتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواخذة ال�سرق الأو�سط للتجارة - ت�سامنية .
للتجـــارة  واأولده  الغيثـــي  اأبــو اخلطـــاب  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي وولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن عبداللـه بن علي الزعابي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرميان املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الزاهية للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز نخل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل وخليفة للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي بن �سعيد املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات البوادي للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمائل الداخلية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي الف�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن عبداللـــه بـــن را�ســـد الراجحـــي 

وابنه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�ســد بــن عبداللـــه بن حممد ال�سواعي 

وابنه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء جبل �سمحان �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة امل�سريب للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رمال ال�سرقية احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم الف�سي الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليقظان الدولية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�س�س العاملية - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�سلماين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الأحمر الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم بن عدمي ال�سائغي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�س اخلابورة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الينابيع الكربى العاملية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم خلدمات اآبار النفط �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء م�سقط الرائدة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سمود العامري للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار القد�س التجارية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد للم�ساريع املتميزة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكمياين وال�سيفي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة غ�ســن بــن من�ســور وم�سعـــود بـــن حممـــد 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سكيلي العمالقة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اخلليج �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وحمد العربي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ن�سرة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلي الريفي الدولية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن ح�سن بن حماد بيت �سعيد وولــده 
للمقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم تنوف للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان و�سامل اخلنب�سي �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق املجد املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيزاوي الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الطريف الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأقحوان للعطور والكماليات - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي اجلهاور احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب ح�سيفني للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سنا�س الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منر الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يحيى النعماين للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن خليفة البلو�سي وجمعة بن �سعيد 

البلو�سي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنفيذ التجارية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإمدادات الطبية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط اجلديد العاملية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع النعمان للبال�ستيك �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي لإ�سالح ال�سفن �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء غزلن اخلليج �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الباطنة الدولية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي لال�ستثمار ال�سياحي �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر امل�سيئة الع�سرية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم بركاء الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك الأف�سل �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة �سعــيد اأحمــد البلو�ســي واأولده للتجـــارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اجلزيرة للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موناليزا املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر جعالن للتجارة - ت�سامنية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/32

بتعييــن وزيــر للزراعــة والثــروة ال�سمكيــة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعيـــن الدكتـــور حمــد بـــن �سعيـــد بـــن �سليمـــان العوفــــي وزيـــرا للزراعـــة والثـــروة ال�سمكيـــة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 22 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 28 مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/33

بتعييـن وكيــل فـي وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 
واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الدكتور �سعود بن حمود بن اأحمــد احلب�ســي وكيــال لــوزارة الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة 
للرثوة ال�سمكية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 22 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 28 مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/34

بتعييـن نائـب لرئي�سـة الهيئـة العامـة لل�سناعـات احلرفيـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/24 باإن�ساء الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/53 باإ�سدار نظام الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 
واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،
وعلـى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2010/33 ب�سريـــان بعـــ�ض القوانيـــن علـــى الهيئـــة العامـــة 

لل�سناعـــات احلرفيــة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني عبدالوهاب بن نا�سر بن را�سد املنذري نائبا لرئي�سة الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 
بالدرجة اخلا�سة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 22 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 28 مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/35

باإ�سدار قـانون التراث الثقافـي 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/6 ، 

وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2016/40 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة التـــراث والثقافـــة ، 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون الرتاث الثقافـي ، املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير الرتاث والثقافة الالئحة التنفـيذية لهذا القانون خالل �سنة واحدة من تاريخ 
العمل بـه ، كمــا ي�ســدر القرارات الالزمة لتنفـيــذ اأحكامـــه ، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمــر العمـــل 

باللوائح والقرارات املعمول بها ، مبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

يلغـــى قانون حماية الرتاث القومــي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـــي رقـــم 80/6 ، كمـــا يلغـــى 
كل ما يخالف اأحكام هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق :   2  مـن مايـــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون التـــراث الثقافــــي 
الف�ســـل الأول 

تعاريــف واأحكـــام عامــة

املــادة )1 (
يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 
اأ - الــــوزارة : 

وزارة التــراث والثقافــة .
ب - الــــوزير : 

وزيــر التــراث والثقافــة .
ج - الــــوكيل : 

وكيــل الــوزارة املختـــ�س . 
د - اللجنـــة : 

اللجنــــــــة امل�سكلـــــــة بقــــــرار مـــــــن الوزيــــــــر ، املحــــــــددة اخت�سا�ساتهــــا فــــي املــــــادة )45( 
مـــن هــــذا القانـــــون .

هـ - ال�سخــ�س : 
ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري .

و - الأهميـة الرتاثيـة الثقافـيـة : 
كل قيمة معنوية ا�ستثنائية من وجهة النظر الفنية اأو العلمية اأو الأدبية اأو اجلمالية 
اأو الثقافـية اأو الأثرية اأو ال�سياحية اأو املرتبطة بالتاريخ ، مبا فـي ذلك تاريخ العلوم 
التقنيــــة والتاريـــــــخ احلربــــي والتاريــــــخ الجتماعـــي وحيــــاة ال�سخ�سيـــــات الوطنيــــة 
من ال�سيا�سيني واملفكرين والأدباء والعلماء والفنانني والأحداث املهمة التي مرت بها 

ال�سلطنة .
ز - التــراث الثقافــي : 

كل ما له اأهمية تراثية ثقافـية ، ماديا كان اأو غري مادي ، مبا فـي ذلك الآثـار واملـدن 
التاريخية والقـرى التقليدية واحلارات القدمية والآداب واللغات . 
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ح - التـراث الثقافــي العـام : 

الرتاث الثقافـي اململوك للدولة .

ط - التـراث الثقافــي اخلـا�ص : 

الرتاث الثقافـي اململوك لالأ�سخا�س . 

ي - التـراث الثقافــي املــادي : 

الرتاث الثقافـي امللمو�س ، الثابت اأو املنقول .

ك - التـراث الثقافــي الثابـت : 

كل تراث ثقافـي مادي م�ستقر فـي حيـزه ، ثابــت فـيــه ، يتعذر نقله دون تلف اأو تغيري 
فـي هيئته ، �سواء اأكان على �سطح الأر�س اأم فـي باطنها .

ل - التـراث الثقافــي املنقـول : 

 كل تراث ثقافـي مادي ميكن نقله من مكان لآخر .

م - التـراث الثقافــي املغمـور بامليـاه : 

التــراث الثقافـي املادي املتكون من نتاج فعل الإن�سان ، وبقـــي مغمـــورا بامليــاه ، جزئيــا 
اأو كليا ، ب�سورة دورية اأو متوا�سلة ، لفرتة ل تقل عن )100( مائة عام .

ن - التـراث الثقافــي غيـر املـادي : 

اأ�سكال  اأو  التقاليد  اأو  العادات  اأو  املمار�سات  ، وي�سمل  امللمو�س  الثقافـي غري  الرتاث 
التعبيـــر اأو املعــــارف اأو املهــــارات ، ومـــا يرتبــط بها من اآلت اأو قطـــع اأو م�سنوعـــات 
اأو ف�ساءات ثقافـيــة ، املتوارث جيـال عــن جيـــل ، وتبتدعـــه اجلماعـــات اأو املجموعـــات 

اأو الأفراد .

�س - التـراث الثقافــي العمانـي العاملـي : 

الرتاث الثقافـي العماين املدرج على قائمة الرتاث العاملي اأو القائمة التمهيدية وفق 
 ، الثقافـي والطبيعي لعام 1972م  العاملي  اليون�سكو حلماية الرتاث  اتفاقية منظمة 
اأو القائمة التمثيلية للرتاث غري املادي للب�سرية اأو قائمة ال�سون العاجــل اأو قائمة 
اأف�سل املمار�سات وفق اتفاقية منظمة اليون�سكو ل�سون الرتاث الثقافـي غري املادي 

لعام 2003م . 
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ع - القائمــة : 
قائمـــــــة اأو اأكثــــــر حل�ســـر التـــــراث الثقافــــي العمانـــي غيـــر املــــادي املن�ســــو�س عليهـــــــا 

فـي املــادة )32( من هذا القانون .

ف - ال�سجــــل : 
 ال�سجل الذي يقيد فـيه الرتاث الثقافـي العماين الـمادي �سواء كان ورقيا اأو اإلكرتونيا ، 

املن�سو�س عليه فـي املــادة )33( من هذا القانون .

�س - الأثـــــر : 
كل ما له اأهمية تراثية ثقافـية ، �سواء اأكان من نتاج فعل الإن�سان اأم الطبيعة ، ويرجع 

تاريخ وجوده اإلى ما قبل )100( مائة عام .

ق - املبنـى الرتاثــي : 
البناء ذو الأهميـــة الرتاثية الثقافـية �ســـواء اأكان مكتمال اأم غري مكتمل ، والذي يرجع 

تاريخ ت�سييده اإلى ما قبل )100( مائة عام . 

ر - املجمعــات الرتاثيـة الثقافـيـة : 
املبانــــي ذات الأهميــــة الرتاثيـــــة الثقافـيــــة ، نظـــــرا لت�سميمهــــا املعمــــــاري اأو لتجان�سهــــا 
اأو ملكانها فـي امل�سهد الثقافـي الطبيعي ، �سواء اأكانت منف�سلة اأم مت�سلة بع�سها ببع�س .

�س - موقــع التــراث الثقافـــي : 
املكان الذي يوجد فـيه الرتاث الثقافـي املادي من غري املباين الرتاثية ، وينح�سر مـا بـني 
اأبعـــــــد نقطتــــــني مــــن هـــــــذا التـــراث علـــى �سكــــــــل دائــــرة يتكــــون قطرهـــــا مــــن امل�سافــــة 

بني هاتني النقطتني ، ويكون الرتاث داخل هذه الدائرة .

ت - الإحرامــــــات : 
اأو املبنى   ، اأو املجمعات الرتاثية الثقافـية   ، املنطقة املحيطة مبوقع الرتاث الثقافـي 

الرتاثي الثقافـي ، وذلك وفق ما حتدده الالئحة .

ث - الأعمــال الإن�سائيــة : 
اأي اأعمـال حفـر اأو متديــــد اأو ردم اأو  جتريـــف اأو ت�سويـــة اأو ري اأو اإن�ساء بناء اأو هدمه ، 

ولو كان بغر�س اإعادة بنائه .

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

خ - امل�ســح والتنقيــب عـن الآثــار : 
عمل ميداين منظم ، له اأهداف علمية حمددة ، ت�سمل القيام باأعمال امل�سح واحلفر 
الإقليمية لكت�ساف  املياه  فـي  اأو  باطنها  فـي  اأو  الأر�س  والتحري على �سطح  وال�سرب 

الآثار وفح�س وت�سجيل وتف�سري البيئة الأثرية اأو فهم الأهمية الرتاثية الثقافـية .
ذ - ترميــم التــراث الثقافـــي املـــادي : 

اإ�سالحه ، اأو �سيانته ، اأو تاأهيله ، وفقا للمعايري والأ�ساليب واملوا�سفات واملواد املتعارف 
عليها حمليا ، اأو املعتمدة دوليا .

�س - الالئحــــــة : 
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون . 

املــادة ) 2 (

ي�سري هذا القانون على كل من الرتاث الثقافـي العماين ، والرتاث الثقافـي غري العماين 
املوجود على اأرا�سي ال�سلطنة فـي احلدود املن�سو�س عليها فـي هذا القانون . 

ول ي�سري على املخطوطات امل�سمولة بقانون حماية املخطوطات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 77/70 . 

املــادة ) 3 (

تخت�س الوزارة - وحدها دون غريها - بكافة �سوؤون الرتاث الثقافـي على نحو يكفل جمعه ، 
وتوثيقه ، وح�سن اإدارته ، وحمايته ، ونقله اإلى الأجيال القادمة .

املــادة ) 4 (

تتولـى الـــوزارة التعريــف بالتـــراث الثقافــــي العماين ، والتوعيــة باأهميتــه والرتويــج لـه ، 
والتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 5 (

تتولى الوزارة الإ�سراف العام على �سوؤون الرتاث الثقافـي العاملي لل�سلطنة والتن�سيق مع 
املنظمات والهيئات الدولية ذات ال�سلة ، كما تتولى التن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالإدارة 
املبا�سرة للمواقع والعنا�سر املدرجة على قائمة الرتاث العاملي ، وذلك لتحقيق احلماية 
لتفاقية  التوجيهية  واملبادئ  القرارات  تنفـيذ  ومتابعة  والعنا�سر  املواقع  لهذه  الالزمة 

حماية الرتاث العاملي الثقافـي والطبيعي ذات ال�سلة .
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املــادة ) 6 (

يتولى مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافـية اإدارة وتطوير املواقع وامل�سروعات 

الأثرية والتاريخية والثقافـية التي ي�سرف عليها .

املــادة ) 7 (

يعد جزءا من الرتاث الثقافـي العماين ما ياأتي : 

كل تراث ثقافـي موجود على اأرا�سي ال�سلطنة ، ما مل تثبت ملكيته لدولة اأخرى . اأ - 

الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه العمانيون خارج اأرا�سي ال�سلطنة . ب - 

الرتاث الثقافـي الذي يبتدعه غري العمانيني املقيمون فـي ال�سلطنة اإقامة دائمة ،  ج - 

وفق ما يقرر الوزير اأهميته لل�سلطنة . 

الرتاث الثقافـي املنقول الذي يكت�سف فـي ال�سلطنة ، ويتم نقله اإلى اخلارج . د - 

كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافـيا ذا اأهمية لل�سلطنة . هـ - 

املــادة ) 8 (

يعد تراثا ثقافـيا منقول كل ما له اأهمية تراثية ثقافـية مما ياأتي : 

املجموعــات والنمـــاذج النـــادرة من مملكتـــي احليــوان والنبــات ، ومن املعـــادن اأو علـــم  اأ - 

الت�سريح ، والقطع املهمة ل�سلتها بعلم احلفريات .

القطع التي كانت ت�سكل جزءا من اأثر اأو من مواقع اأثرية . ب - 

ال�سور واللوحات والزخارف والر�سوم امل�سنوعة اأو املنقو�سة اأو املطبوعة ، اأيا كانت  ج - 

، والتماثيل  اأو ا�ستخدمت فـي ذلك  اأو طبعت عليها  اأو نق�ست  الأ�سياء التي ر�سمت 

واملنحوتات الأ�سلية ، اأيا كانت املواد التي ا�ستخدمت فـي تكوينها .

 ، والفخاريـات  النقديـة  وامل�سكوكات  الأثــاث  وقطــع   ، مياثلهــا  ومــا  الربيــد  طوابـع   د - 

والأ�سلحة التقليدية ، واللبا�س ، واخلزف املطلي ، واملجوهرات ، والآلت املو�سيقية .

اأي جزء اأو قطعة من نيزك . هـ - 
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املــادة ) 9 (

يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل ما له اأهمية تراثية ثقافـية مما ياأتي : 
املواقــــع والهياكــــل واملبانـــي وامل�سنوعــــات والرفــــات الب�سريـــة مـــع �سياقـهـــا الأثــــــري  اأ - 

والطبيعي .

ال�سفن والقوارب والطائرات وغريها من و�سائل النقل اأو اأي جزء منها اأو حمولتها  ب - 
اأو اأي من حمتوياتها مع �سياقها الأثري والطبيعي .

ول يعد تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه كل من املن�ساآت والأ�سالك وخطوط الأنابيب والكابالت 
املمتدة فـي قاع البحار التي ل تزال م�ستخدمة حتى الآن .

املــادة ) 10 (

ل يعد تراثا ثقافـيا غري مادي كل من الآلت والقطع وامل�سنوعات والف�ساءات الثقافـية 
غيـــر املرتبطـــة باملمار�ســـات اأو اأ�سكـــال التعبري اأو املعارف اأو املهارات ممــا تعـد تراثــا ثقافـيـا 
الأهمية  لها  تتوافر  مل  ما  املادي  الثقافـي  الرتاث  قبيل  من  تعــد  ل  كمـــا   ، مـــادي  غري 

الرتاثية وفق اأحكام هذا القانون .
املــادة ) 11 (

يكون الرتاث الثقافـي العماين ملكا عاما للدولة ، ما مل تثبت ملكيته ل�سخ�س اآخر .
وفـي جميــع الأحــــوال يكـــون الرتاث الثقافـي املغمور بامليــاه والتــراث الثقافـــي غيـر املـــادي 

املوجود فـي الدولة ملكا عاما لها ، ول يقبل الدعاء بغري ذلك .

املــادة ) 12 (

يكــــون التــــراث الثقافـــــي الثابــــت املوجـــــود علــــى �سطـــــــح الأر�س ملكــــا ل�ســـاحب الأر�س ، 
على اأن تكون الأر�س مقيدة با�سمه فـي ال�سجل العقاري .

 ويكون الرتاث الثقافـي املنقول املوجود على �سطح الأر�س ملكا عاما للدولة ، ما مل تثبت 
ملكيته ل�سخ�س اآخر .

ويكون الرتاث الثقافـي املادي املوجود فـي باطن الأر�س ملكا عاما للدولة .

املــادة ) 13 (

ل يجوز اإقرار م�ساريع التنمية اأو امل�ساريع اخلا�سة بتخطيط املدن اإل بعد التن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ) 14 (

ل يرتتب على اأي اإجراء اأو ت�سرف يتعلق بالرتاث الثقافـي اأثر قانوين ما مل يكن مكتوبا .

املــادة ) 15 (

 يجـــوز للوزارة تقدمي حوافــز ماديـــة ومعنويــة لكــل من ي�سهــم بعمــل مــن �ساأنـــه املحافظــــة 
على الرتاث الثقافـي على النحو الذي حتدده الالئحة .

الف�ســـل الثانـــي

التـــراث الثقافــــي

املــادة ) 16 (

ل يجوز ممار�سة اأي من الأن�سطة الآتية اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الوزارة : 
اأ - بيع اأو �سراء الرتاث الثقافـي اأو ت�سديره اأو ا�سترياده .

ب - ن�سخ الرتاث الثقافـي اأو تقليده اأو �سيانته .
ج - اإقامة املتاحف اأو بيوت الرتاث اخلا�سة .

املــادة ) 17 (

القانون  هذا  من   )16( املــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  الأن�سطة  مبمار�سة  له  املرخ�س  يلتزم 
بال�سوابط والإجراءات ، وم�سك ال�سجالت التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 18 (

تتولى الوزارة جتميع الرتاث الثقافـي العام املنقول وت�سنيفه ، ويجوز لها عر�سه للجمهور 
فـي املتاحف اأو املعار�س اأو بيوت الرتاث .

املــادة ) 19 (

يجوز للوزير اأن يرخ�س بت�سغيل اأو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي العام مبوجب اتفاقية تت�سمن 
�سروط و�سوابط الت�سغيل اأو ال�ستثمار ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 20 (

يتولـــى مـــالك الرتاث الثقافـي اخلــــا�س اإدارته حتت اإ�ســــراف الـــوزارة ، ويجــوز لــه ت�سغيلــه 
اأو ا�ستثماره بعد احل�سول على موافقة الوزارة . 
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املــادة ) 21 (

مــــع عــــدم الإخالل بحكـــم املــــادتني )19( و )20( من هـــذا القانــــون يكــــون للــــوزارة احلــــق 
فـي الإ�سراف على عمل املرخ�س له بت�سغيل اأو ا�ستثمار الرتاث الثقافـي ، ومتابعته وتوجيهه ، 

وعلى املرخ�س له اللتزام مبا ت�سدره الوزارة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 22 (

ل يجــــوز اإعــــارة التــــراث الثقافــــي العــــام اإلـــى اأي جهـــــة خــــارج ال�سلطنـــــة اإل بقـــرار م�سبــــب 
من الوزير ، بناء على تو�سية من اللجنة .

املــادة ) 23 (

يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�س اأو حائزه اإعارته خارج ال�سلطنة لأي غر�س من اأغرا�س 
بعد  ، وذلك  املعار�س  اأو  املتاحف  فـي  العر�س  اأو  الرتميم  اأو  العلمي  البحـــث  اأو  الدرا�ســة 

احل�سول على ترخي�س من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 24 (

ل يجوز ا�ستعارة الرتاث الثقافـي غري العماين لعر�سه داخل ال�سلطنة اإل بعد احل�سول 
على ترخي�ص بذلك من الوزارة ، وفقا لل�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 25 (

اأجر  مقابل  اأو حائزه  مالكه  املنقول من  اخلا�س  الثقافـي  الرتاث  ا�ستعارة  للوزارة  يجوز 
لدرا�سته اأو ت�سويره اأو عمل قوالب له اأو عر�سه فـي املعار�س على اأن تعيده للمعري باحلالة 

التي كان عليها عند ال�ستعارة ، وفقا للقواعد التي تنظمها الالئحة .

املــادة ) 26 (

يجوز ملالك الرتاث الثقافـي اخلا�س - من غري الدرجة الأولى - مبادلته بغريه من خارج 
ال�سلطنــة متى اأثبت عــدم ندرته ، ومبوافقــــة كتابيـــة م�سببة من الوزير ، بنــاء علـــى تو�سيــة 

من اللجنة .
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املــادة ) 27 (

يجــــوز ت�سديـــر التــــراث الثقافـي غيـــر العماين اإلى خـــارج ال�سلطنــة ، وذلك بعــد التحقـــق 
مـــن كونـــه تراثا ثقافـيا غيــر عمانــي ، والتاأكد من م�سروعية حيازتــه ، وذلك علــى النحــو 

الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 28 (

يجــــوز للـــوزارة الرتخيـــ�س با�ستيـــراد التـــراث الثقافــــي ، وفقـــا لل�سوابــــط والإجـــــراءات 
التـي حتددها الالئحة .

املــادة ) 29 (
يجــوز للقادمـــني اإلــى ال�سلطنـــة ا�ست�سحـــاب الرتاث الثقافـي �سريطة ا�ستيفــاء ال�ســروط 

والإجراءات التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 30 (

يجوز للوزارة اأن تطلب من مالك الرتاث الثقافـي اأو حائزه ما تراه �سروريا من معلومات 
اأو بيانــــات اأو م�ستنــــدات ، وعلــى املــالك اأو احلائز ال�ستجابـــة لطلــب الــوزارة خــالل امليعــاد 

الذي حتدده .

املــادة ) 31 (

جتري الوزارة م�سحا عاما للرتاث الثقافـي العماين غري املادي فـي ال�سلطنة وجمع املعلومات 
، ون�سره وفقا للمعايري واملجالت  ، وتوثيقه  ، وح�سره  ، وتنقيحه  به  والبيانات اخلا�سة 

التي حتددها ، وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املختلفة ، وب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

اأ - العادات والتقاليد والأعراف واأ�سكال التعبري ال�سفوي .

ب - الفنون املو�سيقية والفنون ال�سعبية .

واملنا�سبات  والأحزان  الأفـراح  فـي  ال�سعبية  والطقو�س  الجتماعية  املمار�سات   - ج 
الأخرى .

د - املهارات املرتبطة باحلرف اليدوية .
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هـ - املعــارف واملمار�ســات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون ، 
ومعاجلـــة الأمـــرا�ض با�ستخدام الأع�ساب الطبية ، وكيفـية احل�سول على املياه ، 
وكيفـيــة العيـ�ض فـي ظروف بيئية فريدة ، وتوثيـــق املعرفــــة املتوارثــــة عن البحــر 

والياب�سة .

املــادة ) 32 (
تن�سئ الوزارة قائمة حل�سر الرتاث الثقافـي العماين غري املادي الذي تتوفر فـيه املعايري 
املن�ســــــو�ض عليهـــا فـــــي املــــــادة )31( من هذا القانــــون ، وذلك بامل�ساركــــة مــــع ذوي ال�ســــاأن 
من الأفــراد واجلماعـــات واملمار�سني واملهتمني بالرتاث الثقافـي غري املـــادي ، علـــى النحـــو 

الذي حتدده الالئحة .

الف�صـــل الثالـــــث

ال�صجــــــل

املــادة ) 33 (

تن�سئ الوزارة �سجال ي�سمى �سجل الرتاث الثقافـي العماين ، يق�سم اإلى عام ، وخا�ض ، يقيد 
فـيه كل تراث ثقافـي تتوفر فـيه املعايري املن�سو�ض عليها فـي املــادة )34( من هذا القانون ، 

وذلك وفقا لل�سوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 34 (

تتولــى الــوزارة تقديـــر قيمــة التـــراث الثقافـي ، وقيــده فـي ال�سجل ، متى توافـــر فـيــــه اأحـــد 
املعايري الآتية : 

التـــراث الثقافــــي ذو القيمة التاريخية ، من بقايـــا تركتهـــا ح�ســـارات اأمـــم �سابقــة  اأ - 
فـي �سكل اآثار منقولة اأو ثابتة اأو منقو�سات اأو منحوتات اأو ر�سومات اأو حروف .

الرتاث الثقافـي ذو القيمة اجلمالية املميزة من نتــــاج عمــل الإن�ســان اأو الطبيعــة  ب - 
اأو كليهما .

الرتاث الثقافـي ذو القيمة العلمية الذي ي�سري اإلى اإجناز علمي اأو تقني اأو فني  ج - 
مميز .

الرتاث الثقافـي ذو القيمة الجتماعية .  د - 
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الرتاث الثقافــــي ذو القيمــة النــادرة ، املعــر�س ملخاطـــر النقرا�س التي حتيط به  هـ - 
اأو �سواهـــد التــــراث املنقــــر�س ، �ســواء كــــان من النباتـــات اأو احليوانــــات القدميـــــة 
اأو امل�ستحاثــــات اأو الأحافـيــــر ، اأو النيــــازك ، اأو م�ساهــــد تراثيـــة قليلـــــة مـــن نوعهـــا 

فـي العامل .

التــــراث الثقافـــــي ذو القيمــــــة الرمزيـــة الـــذي ارتبــط باأحـــداث اأو اأمـــاكن معينــــة  و - 
لها قيمة معنوية لل�سلطنة ، اأو �سارك فـي �سنعها .

التـــراث الثقافــــي ذو القيمـــــة التمثيليـــة ، الــــذي لـــه دللـــة بتمثيــل طـــرق احليـــاة  ز - 
لدى �سعوب عا�ست فـي حقب تاريخية عرب احل�سارة الإن�سانية منذ القدم .

الرتاث الثقافـي ذو القيمة املعلوماتية ، اأو ال�سناعية . ح - 

املــادة ) 35 (

يق�سم الرتاث الثقافـي امل�سجل اإلى الدرجات : الأولى ، والثانية ، والثالثة ، وذلك على النحو 
الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 36 (

يجــب على كـــل �سخ�س ميلك اأو يحـــوز تراثـــا ثقافـيا اأن يتقـــدم اإلى الـــوزارة بطلــب لقيـــده 
فـي ال�سجل على النموذج املعد لذلك فـي املوعد الذي حتدده عند العمل باأحكام هذا القانون 

اأو خالل )120( مائة وع�سرين يوما من حيازته امل�سروعة له بح�سب الأحوال . 

املــادة ) 37 (

يجوز للوزارة تعديل اأو اإلغاء قيد الرتاث الثقافـي من ال�سجل من تلقاء نف�سها ، اأو بناء 
على طلب من مالك الرتاث الثقافـي ، ويكون التعديل اأو الإلغاء بقرار م�سبب من الوزير ، 
بناء على تو�سية من اللجنة ، ويجــوز لـــذوي ال�ساأن التظلم من هذا القـرار وفقا للمواعيد 

والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ) 38 (

ل يجوز اإجراء اأي ت�سرف على الرتاث الثقافـي امل�سجل اإل مبوافقة الوزارة . 
وفـي جميع الأحوال يجب التاأ�سري بهذا الت�سرف فـي ال�سجل .
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الف�صــل الرابـــع

امل�صــح والتنقيــب عــن الآثــار

املــادة ) 39 (

للوزارة - وحدها دون غريها احلق - فـي امل�سح والتنقيب عن االآثار فـي ال�سلطنة ، وال يجوز 
الأي �سخـــ�ص مـــن داخـــل ال�سلطنـــة اأو خارجها اإجـــراء اأي عمــل من اأعمال امل�ســح والتنقيـب 

اإال بعد احل�سول على ترخي�ص من الوزارة على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 40 (

للوزارة احلق فـي اإجراء اأعمال امل�سح والتنقيب عن االآثار فـي االأرا�سي اململوكة لالأ�سخا�ص 
ملكية خا�سة ، بعد اإخطار املالك بذلك . 

وفـي جميع االأحوال للوزارة احلق فـي اال�ستيالء موؤقتا على االأرا�سي اململوكة لالأ�سخا�ص 
لغر�ص امل�سح والتنقيب عن االآثار املنقولة ، على اأن تلتزم باإعادة االأر�ص اإلى حالتها االأ�سلية 
عند اال�ستيالء ، ويتعني على الوزارة تعوي�ص �ساحب ال�ساأن عن مدة حرمانه من االنتفاع 

باالأر�ص .

املــادة ) 41 (

للوزارة احلـق فـي نزع ملكية اأي تـــراث ثقافـــــي ثابت اأو اأر�ص حتتوي على تـــراث ثقافـــــي 
للمنفعة العامة مقابل تعوي�ص عادل ، ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك . 

املــادة ) 42 (

املــادة )41(  اأو االأرا�سي املنــ�سو�ص عليهــا فـي  نـــزع ملكية الرتاث الثقافـي الثابـــت  يكـــون 
من هذا القانون اأو اال�ستيالء املوؤقت عليها ، والتعوي�ص عنها وفقا للقواعد واالإجراءات 
املن�ســـو�ص عليهــا فـــي قانـــون نـــزع امللكيـــة للمنفعـــة العامـــة ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي 

رقم 78/64 ، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافـية . 

املــادة ) 43 (

للوزارة احلق فـي نزع ملكية اأي تراث ثقافـي منقول للمنفعة العامة مقابل تعوي�ص عادل 
طبقا الأحكام هذا القانون ، ما مل يتم االتفاق مع املالك على غري ذلك .
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املــادة ) 44 (

يكون تقرير نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة بقرار ي�سدر من الوزير ، 
مرفق به مذكرة ت�ستمل على بيان واف عن الرتاث الثقافـي املنقول والغر�ص منه ، على اأن 

ين�سر القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

املــادة ) 45 (

تخت�ص اللجنة مبا ياأتي : 
ح�سر الرتاث الثقافـي املنقول الذي ي�سمله نزع امللكية وتثمينه وتقدير التعوي�ص  اأ - 

امل�ستحق لذوي ال�ساأن مع مراعاة قيمته الثقافـية .
التو�سية بتعديل قيد الرتاث الثقافـي اأو اإلغائه من ال�سجل . ب - 

التو�سية باإعارة الرتاث الثقافـي العام اإلى خارج ال�سلطنة . ج - 
التو�سية مببادلة الرتاث الثقافـي اخلا�ص بغريه من خارج ال�سلطنة . د - 

وحتدد الالئحة اأ�س�ص تثمني الرتاث الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته . 

املــادة ) 46 (

تعد البيانات اخلا�سة بالرتاث الثقافـي املنقول ، واحلقوق املدرجة عليه نهائية ، وال يجوز 
املنازعة فـيها واالدعاء فـي �ساأنها باأي حق ، ويكون اأداء مبلغ التعوي�ص امل�ستحق لذوي ال�ساأن 

مربئا لذمة الوزارة فـي مواجهة الكافة .

املــادة ) 47 (

ملالك التــــراث الثقافـــــي املنقــــول التظلـــم اإلـــى الوزيـــر مــن القــرار املقرر للمنفعة العامة ، 
ومن قرار اللجنة فـي تقدير التعوي�ص امل�ستحق خالل )60( �ستني يوما من تاريخ الن�سر 

فـي اجلريدة الر�سمية اأو من تاريخ االإخطار بح�سب االأحوال .
وفـي حالة رف�ص التظلم ، يجب اأن يكون القرار م�سببا ، على اأن يخطر املالك بهذا القرار 

خالل )30( ثالثني يوما .

املــادة ) 48 (

يجوز للوزير فـي االأحوال الطارئة وامل�ستعجلة اإ�سدار قرار باال�ستيالء املوؤقت على الرتاث 
الوزارة تعوي�ص �ساحب  ، وفـي هذه احلالة يتعني على  العامة  للمنفعة  املنقول  الثقافـي 
ال�ساأن عن مدة حرمانه من االنتفاع بالرتاث الثقافـي املنقول ، وذلك من تاريخ اال�ستيالء 

عليه اإلى حني رده اإليه بعد زوال �سبب اال�ستيالء اأو ا�ست�سدار قرار نزع امللكية نهائيا .

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

وال يجوز اأن تزيد مدة اال�ستيالء املوؤقت دون موافقة �ساحب ال�ساأن على )3( ثالث �سنوات 

كـــان  اإلى احلالة التي  اإعادته  ، ويجب  من تاريخ اال�ستيالء على الرتاث الثقافـي املنقول 

عليهـــا وقـــت اال�ستيـــالء مــــع التعويــــ�ص عـــن كـــل تلـــف اأو نقـــ�ص فـــي قيمتـه . وت�ســري علــى 

اال�ستيالء املوؤقـــت باقـــي اأحكـــام هـــذا القانـــون فـي �ساأن امللكيـة وتقديــر التعوي�ص امل�ستحق 

واإخطار ذوي ال�ساأن بكافة اإجراءات اال�ستيالء .

املــادة ) 49 (
يحظر على املالك واحلائزين واأ�سحاب احلقوق اإجراء اأي اإ�سافات اأو تعديالت على الرتاث 

الثقافـي املنقول املنزوعة ملكيته من تاريخ ن�سر قرار نزع امللكية . 

وفـي حالة املخالفة ال يعتد باالإ�سافة اأو التعديل فـي تقدير التعوي�ص امل�ستحق ، كما يجوز 

اإلزام املخالف باإعادة الرتاث الثقافـي املنقول اإلى اأ�سله وعلى نفقته .

وفـــي جميــــع االأحـــوال تكون العبـــرة فـي تقدير التعوي�ص بقيمة الرتاث الثقافـــي املنقــول 

فـي تاريخ ن�سر القرار امل�سار اإليه .

املــادة ) 50 (

دعاوى الف�سخ ودعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى االأخرى ال توقف اإجراءات نزع امللكية ، 

وينتقل حق الطالبني اإلى التعوي�ص .

املــادة ) 51 (

تنتقـــل ملكيـــة التـــراث الثقافــــي املنقول املنزوعة ملكيتــه التــي مل تقدم فـي �ساأنهــا تظلمـات 

توقيع  عن  االمتناع  اأو  التظلم  حالة  وفـي   ، املالك  يوقعها  وثيقة  مبقت�سى  الوزارة  اإلى 

الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية .

املــادة ) 52 (

اإذا انق�سى على ن�سر قرار نزع ملكية الرتاث الثقافـي املنقول للمنفعة العامة �سنة واحدة 

دون اأن تتخذ الوزارة اإجراءات نزع امللكية املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون ، �سقط مفعول 

هذا القرار .
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الف�صــل اخلامــ�س

حمايــة التــراث الثقافـــي

املــادة ) 53 (

يحظر على الك�فة م� ي�أتي : 

اأ - االإ�ســرار - بــ�أي �سورة من ال�سور - ب�أي تراث ثق�فـي اأو االعتداء عليه اأو على موقعه 

اأو االإحرام�ت اخل��سة به .

ب - اقرتاف اأي فعل اأو قول ين�ل من احرتام الرتاث الثق�فـي العم�ين .

ج - ت�سويه الرتاث الثق�فـي غري امل�دي اأو اال�ستهزاء به اأو االإ�س�ءة اإليه اأو ا�ستخدامه 

اأو ا�ستغالله بطريقة غري م�سروعة ، �سواء ك�ن ب�سورة مب��سرة اأو غري مب��سرة .

د - احلجز على الرتاث الثق�فـي اخل��ص امل�سجل .

هـ - اإجراء اأي تعديالت على الرتاث الثق�فـي الث�بت بنزع اأي جزء منه اأو االإ�س�فة اإليه .

و - البيع اأو ال�سراء اأو اإجراء اأي ت�سرف على اأي مواد اأو اأجزاء مت نزعه� من الرتاث 

الثق�فـي .

ز - تخريب اأو اإتالف اأو �سرقة اأو تهريب اأي مواد اأو اأجزاء من الرتاث الثق�فـي . 

ح - اإجـــراء اأي تعديـــالت علـــى مواقـــع الرتاث الثق�فـي اأو املب�نــي الرتاثية ، وي�ستثنــى 

من ذلك اأعم�ل الرتميم املرخ�ص به� من الوزارة .

ط - اإلقاء الأنقا�ض اأو النفايات اأو املخلفات اأو الأتربة اأو الرمال اأو احليوانات النافقة 

اأو دفنه� فـي املواقع الرتاثية الثق�فـية اأو االإحرام�ت .

املــادة ) 54 (
ال يجوز القي�م ب�أي عمل من االأعم�ل االآتية اإال بعد احل�سول على ترخي�ص من الوزارة : 

عر�ص االإعالن�ت اأو رفع الالفت�ت اأو تركيب الهوائي�ت اأو االأن�بيب اأو ل�سق االإ�س�رات  اأ - 

اأو زراعة االأ�سج�ر اأو قطعه� فـي مواقع الرتاث الثق�فـي اأو فـي االإحرام�ت .
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ترتيب اأي حق من حقوق االرتفاق على موقع الرتاث الثقافـي . ب - 

ا�ستعمــال املــواد االأثريـــة من اأنقا�ص اأو حجــارة اأو اأتربة اأو غريها ، اأو نقلها خارج  ج - 

موقع الرتاث الثقافـي .

اأو االإحرامات ، وال يجوز  القيام باالأعمال االإن�سائية فـي مواقع الرتاث الثقافـي  د - 

للجهة املعنية بالرتخي�ص باالأعمال االإن�سائية اإ�سدار الرتخي�ص اإال بعد احل�سول 

على موافقة الوزارة .

البنــــاء علــــى االأرا�ســــي التي حتتـــوي على تراث ثقافـــي ، اأو اإحراماتهـــا ، اأو حرثهــا  هـ - 

اأو زراعتها اأو اإجراء اأي عمل اأو ت�سرف عليها .

املــادة ) 55 (

يجــــب علـــى اأي �سخـــ�ص يقـــوم بــــاأي اأعمال اإن�سائيـــة فـــي حالــة العثــور على اآثــار اأو دالئــــل 

على وجود تراث ثقافـي اأن يتوقف فورا عن االأعمال ، واأن يخطر الوزارة بذلك خالل مدة 

اأق�ساها )48( ثمان واأربعون �ساعة ، وفـي هذه احلالة يجب على الوزارة اتخاذ االإجراءات 

تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خالل  وذلك   ، الثقافـي  الرتاث  هذا  على  للحفاظ  الالزمة 

اإخطارهـــا ، فـــاإذا انق�ست هذه املدة دون اأن تتدخل الوزارة جاز ل�ساحب ال�ساأن اال�ستمرار 

فـي االأعمال االإن�سائية ، مع تعوي�سه عن االأ�سرار اإن كان له مقت�ص .

املــادة ) 56 (

مع مراعاة اأحكام املــادة )57( من هذا القانون ، يجب على مالكي املباين الرتاثية وحائزيها 

القيام باالأعمال الالزمة ل�سيانتها واحلفاظ عليها ، وذلك دون تغيري معاملها على النحو 

الذي حتدده الوزارة .

املــادة ) 57 (

تتحمل الوزارة تكاليف ترميم الرتاث الثقافـي املادي كليا اأو جزئيا وفقا لتقديرها ، اأو بناء 

على طلب مالكه اأو حائزه .
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املــادة ) 58 (

مـــع عــدم االإخالل بن�ص املــادة )57( مــن هذا القانون يجب علــى مــــالك التــــراث الثقافـــــي 

اأو حائزه حفظه وا�ستعماله وترميمه وفق القواعد التي حتددها الوزارة .

املــادة ) 59 (

يتعني على الوزارة اتخاذ كافة االإجراءات ، مبا فـيها القانونية الالزمة ال�سرتداد الرتاث 

الثقافـي العام متى ثبت خروجه من ال�سلطنة بطريقة غري م�سروعة .

كمـــا يجـــب عليهـــا تقدمي كافة امل�ساعـــدات املمكنة ملــالك التــــراث الثقافــــي العمانـي اخلـا�ص 

اأو حائزه فـي �سبيل ا�سرتداد ملكيته اأو حيازته .

املــادة ) 60 (

يجـــب علــى مــالك اأو حائز الرتاث الثقافـي املنقول اإخطار الوزارة فـي حالة فقــده اأو تلفــه 

اأو �سرقته خالل )48( ثمان واأربعني �ساعة من اكت�سافه ذلك .

املــادة ) 61 (

للوزارة احلق فـي اتخاذ كافة االإجراءات والتدابري الالزمة حلماية و�سون الرتاث الثقافـي 

 ، الرتاثية  واملباين   ، الثقافـية  الرتاثية  واملجمعات   ، الثقافـي  الرتاث  ومواقع   ، العماين 

واالإحرامات ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 62 (
للـــوزارة احلـــق فـي اإ�ســدار قـــرارات بوقـــف اأو اإزالة اأي اعتداء يقــع علـــى التــــراث الثقافــــي 

اأو مواقع الرتاث الثقافـي اأو املجمعات الرتاثية الثقافـية اأو املبانـــي الرتاثية اأو االإحرامــات ، 

ويجوز لها اال�ستعانة باجلهات املخت�سة فـي تنفـيذ قراراتها .

املــادة ) 63 (

املطالبة  ويجوز   ، التقادم  اأحكام  اإلى  العام  الثقافـي  الرتاث  با�سرتداد  املطالبة  ال تخ�سع 

با�سرتداده فـي اأي وقت .
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الف�ســـل ال�ســاد�س

�سبــط املخالفــات واجلــزاءات الإداريـــة

املــادة ) 64 (

يكـــون للموظفـــــني - الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�ســة قانونــا باالتفـــاق 
مــع الوزيـــر - �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة فـي نطاق تطبيــق اأحكــام هـــذا القانـــون والالئحــة 

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما . 

املــادة ) 65 (

يجوز ملوظفـي الوزارة من ذوي �سفة ال�سبطية الق�سائية دخول املباين الرتاثية اأو مواقع 
ويجب   ، املخت�سة  اجلهة  من  بتفتي�سها  اإذن  على  احل�سول  بعد  وذلك  الثقافـي  الرتاث 
ال�سبطية  الوزارة من ذوي �سفة  الثقافـي متكني موظفـي  اأو احلائز للرتاث  املالك  على 

الق�سائية من ممار�سة اخت�سا�ساتهم .

املــادة ) 66 (

يتــــم �سبــــط املخالفــــات وحتقيقها والت�ســـرف فـيهـــا اإداريـــا اأو ق�سائيـــا بح�ســـب االأحـــــوال 
على النحو الذي حتدده الالئحة ، وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .

املــادة ) 67 (

اإذا منا اإلى علم الوزارة وجود تراث ثقافـي فـي حيازة �سخ�ص ما بطريقة غري م�سروعة 
تعني عليها بعد احل�سول على اإذن من اجلهة املخت�سة قانونا �سبطه ، والتحفظ عليه ، 

واتخاذ االإجراءات املقررة قانونا ب�ساأنه .
وفـي حالة �سبط هذا الرتاث الثقافـي من قبل جهة اأخرى غري الوزارة ، فـيجب على تلك 

اجلهة التحفظ عليه ، وت�سليمه فورا اإلى الوزارة .

املــادة ) 68 (

 مع عدم االإخالل باأي م�سوؤولية جزائية اأو مدنية قد تن�ساأ وفقا الأحكام القوانني املعمول بها ، 
يجوز للوزارة اتخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري اأو اجلزاءات االآتية اإذا اأخل املرخ�ص له باأي 
من التزاماته املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات املنفذة الأحكامهما : 
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اإنذار املخالف ب�سرورة اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل االأجل الذي حتدده الوزارة . اأ - 

توقيـــع غرامــــة اإدارية بواقــــع )100( مائـــة ريـال عمانــــي يوميـــا علــــى اأال تتجـــــاوز  ب - 
فـي جمموعها )5000( خم�سة اآالف ريـال عماين .

اإزالة املخالفة مبا�سرة على نفقة املخالف . ج - 

وقف الرتخي�ص موؤقتا ملدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر . د - 

هـ - اإلغاء الرتخي�ص .

ويتعني على الوزارة فـي احلالتني املن�سو�ص عليهما فـي البندين )د ، هـ( من هذه املــادة ، 
اإنذار املخالف ب�سرورة اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل االأجل الذي حتدده قبل وقف اأو اإلغاء 

الرتخي�ص .

الف�ســـل ال�سابــــع

العقوبــــــات

املــادة ) 69 (

مــــع عـــدم االإخــــالل بــــاأي عقوبــــة اأ�ســـد فــــي قانـــون اجلـــــزاء ، اأو اأي قانـــــون اآخــــر ، يعاقـــــب 
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�ص عليها فـيه . 

املــادة ) 70 (

يعاقـــب كـــل مـــن يخالــف حكـــم اأي من املادتني )16( و )24( من هذا القانون بال�سجن ملــدة 
ال تقل عن )7( �سبعة اأيام ، وال تزيد على )14( اأربعة ع�سر يوما ، وبغرامة ال تقل عن )100( 
مائة ريال عماين ، وال تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

املــادة ) 71 (

يعاقـــب كـــل من يخالـــف حكم اأي من املادتني )22( و )23( من هذا القانون بال�سجن ملــدة 
ال تقل عن )15( خم�سة ع�سر يوما ، وال تزيد على �سهر واحد ، وبغرامة ال تقل عن )500( 
خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )5000( خم�سة اآالف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني .
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املــادة ) 72 (

�سنة  تقل عن  ال  ملدة  بال�سجن  القانون  هذا  )39( من  املــادة  يخالف حكم  كل من  يعاقب 
واحدة ، وال تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ال تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

وال تزيد على )30000( ثالثني األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

املــادة ) 73 (

يعاقــب كـــل من يخالــف حكم اأي من املادتني )53( و)54( من هـــذا القانون بال�سجن ملدة 
ال تقل عن �سهر واحد ، وال تزيد على �سنة واحدة ، وبغرامة ال تقل عن )1000( األف ريال 

عماين ، وال تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

املــادة ) 74 (

يعاقب كل من ي�سبط فـي حيازته تراث ثقافـي بطريقة غري م�سروعة بال�سجن ملدة ال تقل 
عن �سهر واحد ، وال تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة ال تقل عن )500( خم�سمائة ريال 

عماين ، وال تزيد على )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املــادة ) 75 (

يعاقب كل من ميتنع عن تنفـيذ قرار نهائي بنزع ملكية التـراث الثقافـي املنقول اأو قرار 
اال�ستيالء املوؤقت عليه اأو يت�سبب فـي تعطيل تنفـيذه باملخالفة الأحكام هذا القانون بال�سجن 
ملدة ال تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، وال تزيد على �سنة واحدة ، وبغرامة ال تقل عن )1000( 
هاتني  باإحدى  اأو   ، عماين  ريال  اآالف  خم�سة   )5000( على  تزيد  وال   ، عماين  ريال  األف 

العقوبتني . 

املــادة ) 76 (

يعاقـب كــل مـن يخالف حكم اأي من املواد )17 ، 56 ، 61( من هذا القانون بغرامـة ال تقـل 
عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )1000( األف ريال عماين .

املــادة ) 77 (

يعاقب كل من يخالف حكم املــادة )21( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن )500( خم�سمائة 
ريال عماين ، وال تزيد على )3000( ثالثة اآالف ريال عماين .
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املــادة ) 78 (

يعاقب كل من يخالف حكم املــادة )55( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن )5000( خم�سة 
اآالف ريال عماين ، وال تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين .

املــادة ) 79 (

يعاقب كل من يخالف حكم املــادة )65( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن )500( خم�سمائة 

ريال عماين ، وال تزيد على )5000( خم�سة اآالف ريال عماين .

املــادة ) 80 (

يجوز للمحكمة املخت�سة فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون ف�سال عن احلكم بعقوبتي 

ال�سجــن اأو الغرامــة ، اأن تق�ســي فـــي جميـــع االأحوال مب�ســادرة مقتنيـات الرتاث الثقافـي 

حمل اجلرمية ، واإغالق املحل الذي وقعت فـيه . 

املــادة ) 81 (

توؤول ح�سيلة الغرامات املقررة وفقا الأحكام هذا القانون والالئحة اإلى اخلزانة العامة ، 

كما توؤول مقتنيات الرتاث الثقافـي املحكوم مب�سادرتها مبوجب حكم نهائي اإلى الوزارة .

املــادة ) 82 (

يجــوز للوزيــر اأو مــن يفو�ســه الت�سالـــح فـي اجلرائـــم املن�سو�ص عليها فـي هـــذا القانـــون 

الدعوى  عليها  تكون  حالة  اأي  فـي  وذلك   ، لها  تنفـيذا  ال�سادرة  القرارات  اأو  الالئحة  اأو 

العمومية وقبل �سدور حكم فـيها ، مقابل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �سعف احلد االأدنى 

للغرامــــــة املقــــررة لهذه اجلرميـــة ، وال يزيـــد علـــى �سعـــــف احلــــد االأق�ســـى لهــا ، ويرتتـــب 

على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/36

بتعديـل بعـ�س اأحكـام قانـون �سـوق راأ�س المـال

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )52( من قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

الن�س الآتي :

" ي�سكل جمل�س اإدارة الهيئة بقرار من جمل�س الوزراء ، بناء على اقرتاح الوزير ، وتكون 

مدة ع�سوية املجل�س )4( اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة ، اأو مدد مماثلة " .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن �سعبـــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق :   2  مـن مايـــــــــــــــو �سنــة 2019م

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

رقــم 2019/37

بنقل اخت�سا�س الحفاظ على التراث الجيولوجي اإلى وزارة التراث والثقافة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/49 باإن�ساء الهيئة العامة للتعدين ، واإ�سدار نظامها ، 
الـتــراث والثقافـــة ،  وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/40 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تتولى وزارة الرتاث والثقافة اخت�سا�س احلفاظ على الرتاث اجليولوجي ، وو�سع ال�سوابط 
الالزمة حلمايته ، وذلك نقال من الهيئة العامة للتعدين .

املــادة الثانيــــة 

تنقل ال�سجالت واللتزامات واملوجودات املتعلقة بالرتاث اجليولوجي من الهيئة العامة 
للتعدين اإلى وزارة الرتاث والثقافة .

املــادة الثالثــــة 

ي�سدر وزير الرتاث والثقافة والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتعدين القرارات الالزمة 
لتنفيذ هذا املر�سوم .

املــادة الرابعـــة 

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

�سـدر فـي : 26 مـن �سعبـــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق :   2  مـن مايـــــــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـم 2019/118

بتعديل بع�ض اأحكام لئحة �سالمة الغذاء

ا�ستـنادا اإلـى قـانـون �سـالمــة الـغـذاء الـ�ســادر باملـر�ســوم ال�سـلـطــانــي رقم 2008/84 , 
واإلـى الئـحة �سـالمة الـغذاء الـ�سادرة بالـقـرار الـوزاري رقـم 2010/2 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الئحة �سالمة الغذاء امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

يجب على املرخ�ص لهم مبمار�شة اأي ن�شاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا 
القرار ، توفـيق اأو�شاعهم طبقا لأحكام التعديالت املرفقة خالل )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ 

العمل به .
املــادة الثالثــــة 

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

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا القـــرار فـي اجلـريدة الر�سـمـيـة , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 23 من �سعبـــــــــــــــان 1440هـ
املـوافــــق : 29 من ابريــــــــــــــــل 2019م

اأحمد بن عبداللـه بن حممد ال�سحــــي
وزيــــر البلديـــــات االإقليميــــة ومــــوارد امليـــــاه
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تعديالت على بع�ض اأحكام لئحة �سالمة الغذاء 
املــادة ) 1 (

ي�شتبدل بن�ص املادة )37( من لئحـة �شالمـة الغـذاء امل�شار اإليها ، الن�ص الآتي :
" املــادة ) 37 (  

اإدارية  ، تفر�ص غرامة  الغذاء  الواردة فـي قانون �شالمة  بالعقوبات  مع عدم الإخالل   

على كل من يرتكب اإحدى املخالفات املن�شو�ص عليها فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه 
الالئحة ، وت�شاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ذاتها خالل )2( �سنتني من تاريخ 

املخالفة الأولى " .
املــادة ) 2 (

ي�ساف ف�سل جديد اإلى الئحة �سالمة الغذاء على النحو االآتي :
" الف�شــل الرابــع مكــررا

نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�شاآت الغذائية

املــادة ) 23 ( مكــــــررا

   ت�شري اأحكام نظام الرقابة الإلكرتوين على املن�شاآت الغذائية املعتمدة من وزارة البلديات 
, وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة ، ويجوز لوزارة  االإقليمية وموارد املياه 
البلديات الإقليمية وموارد املياه تطبيق هذا النظام على اأي من�شاأة غذائية اأخرى متى 

اقت�شت ال�شرورة ذلك .
املــادة ) 23 ( مكــــــررا ) 1 (

  يلتزم م�شوؤول املن�شاأة الغذائية برتكيب اآلت ت�شوير )كامريات( داخل املن�شاأة الغذائية 
قبل مزاولة العمل باأي ن�شاط من اأن�شطة تداول الغذاء ، وذلك وفقا لل�شوابط املعتمدة 

من وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه .
املــادة ) 23 ( مكــــــررا ) 2 (

  يجب على املرخ�ص له متكني املوظفـني املخولني �شفة ال�شبطية الق�شائية من الدخول 
اإلى املن�شاأة الغذائية ، والطالع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكرتوين ، وتزويده 

بكل ما يلزم لأداء عمله .
املــادة ) 23 ( مكــــــررا ) 3 ( 

  يحظر اإيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين ، اأو القيام باأي فعل من �شاأنه التاأثري عليه " .
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امللحــق رقــم ) 1 (
املن�ســاآت الغذائيــة

املن�ســـاأة الغذائيــةم

املطاعم واملقاهي ) الفئة الأولى (1

مطاعم الوجبات ال�سريعة2

املخابز الآلية/ ون�شف الآلية3

املطابخ العامة4

5
م�شانع ت�شنيع املواد الغذائية واملطاحن 

واأماكن اإعادة تعبئة املواد الغذائية والبهارات الكبرية

م�سالخ املوا�سي6

م�سالخ الدواجن7

الربادات ومراكز الت�شوق8

خمازن املواد الغذائية املربدة واملجمدة واملعلبة واجلافة9
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امللحــق رقــم ) 2 ( 
املخالفــات والغرامــات الإداريــة

املخالفــةم
الغرامة الإدارية
 بالريال العماين

1

ت�شنيع مادة غذائية دون احل�شول
 على موافقة اجلهات املخت�شة 

فـيما يتعلق باملوا�شفات القيا�شية 
لكل مادة غذائية

غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ،  
ول تزيد على )5000( خم�شة اآلف

تداول مواد غذائية مغ�سو�سة2
غرامة ال تقل عن )200( مائتني , 
 ول تزيد على )5000( خم�شة اآلف

3
تداول مادة غذائية �شارة بال�شحة
وغري �شاحلة لال�شتهالك الآدمي

غرامة ال تقل عن )200( مائتني ,
 ول تزيد على )5000( خم�شة اآلف

4
عدم مطابقة املياه امل�شتخدمة

فـي تداول الغذاء للموا�شفات القيا�شية
غرامة ال تقل عن )300( ثالثمائة ، 

ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف

5
اإيقاف نظام الرقابة الإلكرتوين

اأو القيام باأي فعل من �شاأنه التاأثري عليه
غرامة ال تقل عن )100( مائة ,

ول تزيد على ) 3000 ( ثالثة اآلف

6
عدم اتخاذ الإجراءات اخلا�شة

بتتبع وا�شرتداد الأغذية غري ال�شاحلة 
لال�ستهالك االآدمي

غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ،  
ول تزيد على )2000( األفـني

7
عدم تطبيق اإحدى الأنظمة

املعرتف بها دوليا الإدارة �سالمة الغذاء
غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ،  

ول تزيد على )2000( األفـني

8

ت�شليل امل�شتهلكني من خالل بطاقة 
البيانات الإي�شاحية للغذاء ، 

اأو الدعاية له ، اأو الإعالن عنه ،
 اأو �شكل عبوته ، اأو مظهرها ،

 اأو طريقة ترتيبه وعر�شه ، اأو املعلومات 
التي تن�شر عنه باأي و�شيلة كانت 

غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ، 
ول تزيد على )2000( األفـني
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املخالفــةم
الغرامة الإدارية
 بالريال العماين

9

عدم التعريف مبحتوى الغذاء ب�شكل 
وا�شح فـي بطاقة البيانات الإي�شاحية

 اإذا احتوى على كحول اأو مكونات اأ�شلها 
من حيوان اخلنزير

غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ، 
ول تزيد على )2000( األفـني

10
عدم تخ�شي�ص اأماكن واأدوات م�شتقلة

 فـي حالة بيع اأو طبخ اأو تخزين الأطعمة 
غري احلالل

غرامة ال تقل عن )500( خم�شمائة ، 
ول تزيد على )2000( األفـني

11
عدم مطابقة بطاقة البيانات الإي�شاحية 

للمادة الغذائية للموا�شفات القيا�شية 
وال�شرتاطات ال�شحية

غرامة ال تقل عن )200( مائتني , 
ول تزيد على )1000( األف

12

عدم اللتزام  بتدريب العاملني
 فـي املن�شاأة الغذائية فـي املجالت املتعلقة 
ب�شالمة الغذاء و الربامج التي حتددها 

اجلهات الرقابية

غرامة ال تقل عن )100( مائة ,  
ول تزيد على )1000( األف

13

بيع وتداول منتجات غذائية اأعدت
 فـي اأماكن غري مرخ�شة ، 

اأو مطبوخة وخمزنة من اليوم ال�شابق ، 
اأو جمهولة امل�شدر

غرامة ال تقل عن )100( مائة , 
 ول تزيد على )500( خم�شمائة

تابع : امللحــق رقــم ) 2 ( : املخالفــات والغرامــات الإداريــة
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وزارة الرتبيــة والتعليـــم 

قــرار وزاري

 رقـــم 2019/105

بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة  

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/68 باإن�ساء املدار�س اخلا�سة , 

واإلى الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/287 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة , اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة , ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره .

�صـدر فـي : 23 / 8 / 1440هـ

املـوافـــــق : 29 / 4 / 2019م

د. مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية 

وزيــــــــــــــرة الرتبيــــــــــــــة والتعليــــــــــــم 
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تعديالت على بع�س اأحكام

الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة

املــادة ) 1 (

ي�ستبــدل بنــ�س املــادة )31( مـــن الالئحـــة التنظيميـــة للمـــدار�س اخلا�ســـة امل�ســـار اإليهــا , 
الن�س الآتي :

" يجوز للمرخ�س له اإن�ساء فرع اأو اأكرث بال�سم ذاته بعد احل�سول على موافقة كتابية 
اإن�ســـاء الفـــرع الأحــكام ذاتهــا  من الوزارة , على اأن يتبع فـي �ساأن اإ�سدار املوافقة على 

املقررة لإ�سدار الرتخي�س , واملن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .
   ويجوز لطالب الرتخي�س اأن يتقدم بطلب اإن�ساء املدر�سة اخلا�سة وفروعها فـي الوقت 

ذاته " .
املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بن�س الفقرة الأخرية من املادة )63( من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة 
امل�سار اإليها , الن�س الآتي : 

" ويجوز للمدر�سة اخلا�سة التي ت�ستمل على مرحلة التعليم قبل املدر�سي فقط تكليف 
م�سرفة الرو�سة اأو م�سرفة مدر�سة تعليم القراآن الكرمي القيام باأعمال مدير املدر�سة 

بعد موافقة املديرية على ذلك " .
املــادة ) 3 (

ي�ستبــدل بنــ�س املــادة )119( مــن الالئحـــة التنظيميــة للمــدار�س اخلا�ســة امل�ســار اإليهــا , 
الن�س الآتي : 

" مع عدم الإخالل بحكم املادة )4( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/68 باإن�ساء املدار�س 
اخلا�سة , تقوم الوزارة فـي حال خمالفة املدر�سة اخلا�سة لأي من اأحكام هذه الالئحة , 
اأو لأي مـن ال�ســروط التـــي منـــح الرتخيـــ�ص علـــى اأ�س��سهـــ� ب�إنـــذار املرخـــ�ص لـــه لإزالـــة 
اأو تكرر وقوعها  اإزالة املخالفة  , فاإذا مل يتم  املخالفة خالل املدة املحددة فـي الإنذار 

تقوم الوزارة باإنذاره اإنذارا اأخريا .
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  وفــــي حــال ا�ستمـــرار املخالفــــة يجـــوز للوزيـــر بـــعد موافقـــة جملـــ�س التعليــــم توقيــــع 

اأي من اجلزاءات الآتية تبعا جل�سامة املخالفة :

1 - خف�س الر�سوم الدرا�سية املعتمدة من الوزارة مبا ل يجاوز )25 %( خم�سة وع�سرين 

باملائة من قيمتها .

2 - حظر زيادة الر�سوم الدرا�سية ملدة ل تقل عن )3( ثالثة اأعوام درا�سية .

3 - وقف قبول الطلبة امل�ستجدين فـي املدر�سة اخلا�سة ملدة عام درا�سي , اأو اأكرث .

4 - توقيع غرامة اإدارية على املرخ�س له ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين , 

ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين , ويجوز م�ساعفة العقوبة عند 

تكرار املخالفة .

5 - تخفـي�س ال�سفوف الدرا�سية للمدر�سة اخلا�سة .

6 - اإلغاء الرتخي�س " .

املــادة ) 4 (

ي�ساف بند برقم )8( اإلى املادة )73( من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة امل�سار اإليها , 

ن�سه كالآتي :

8 - م�سرف اأمن و�سالمة : اإذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�سة )100( مائة طالب فاأكرث .

املــادة ) 5 (

يلغى البند )6( من املادة )32( من الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة امل�سار اإليها .
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيــة
قــرار وزاري 

رقم 2019/145
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية

لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 81/53 ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثــروة املائيــة احليــة الــ�سادرة 
بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،
تـقــــرر

املــادة الأولـــى

ي�ستبدل بن�ص البند )اأ( من املادة )14( من الالئحة التنفيذية لقانـون ال�سيــد البحــري 
وحماية الرثوة املائية احلية امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي :

اأ - يحظـــر �سيـــد ال�سارخـــة خـــالل فتـرة الإخ�ســاب والتكاثــر الطبيعي ، والتي تبداأ 
من اليوم الأول من �سهر يونيو من كل عام ، وت�ستمر حتى اليوم الأخري من �سهر 

فرباير من العام التايل .
املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 26 / 8 /1440هـ
املـوافـــــق :  2  / 5 /2019م

د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
                                                                        وزيـــــــر الزراعــــــــة والثـــــــروة ال�سمكيــــــة
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وزارة القـــوى العامـلــــة 
قــرار وزاري

رقــم 2019/196
بتعديل بعــ�ض اأحكـــام الالئحــة

 التنظيميـة للكليات املهنيـة والكليـات املهنية للعلـوم البحريـة 

ا�ستنـــادا اإلــى املر�ســـوم ال�سلطانــي رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�ســات وزارة القــوى العاملـــة 
واعتمـاد هيكلهــا التنظيمي ، 

واإلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية ال�سادرة بالقـــرار 
الوزاري رقـــــم 2015/244 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

ي�ستبدل بن�ص املــادة )15( من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم 
البحرية امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي : 

" املــادة ) 15 ( 

يتولى املجل�ص املن�سو�ص عليه فـي املـــادة )14( من هذه الالئحة املهام وال�سالحيات الآتية : 

اعتماد اخلطة الت�سغيلية ال�سنوية للكلية .   1

مناق�سة التقاريـــر الفرتيـــة وال�سنويــة عــن �سري العمــل بالكليــة واعتماد تو�سياتها    2
ورفعها اإلى املدير العام .

ر�سد احتياجات �سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها .   3

اقتـــــــراح تطويــــر وا�ستحـــــــداث واإلغـــــــــاء الربامــــج التدريبيــــة واملناهــــج املطروحـــــة    4
فـي الكليات املهنية ح�سب احتياجات �سوق العمل .

اقتـراح اآليـات لتفعيــل التدريــب امليدانــي للطلبـة واملتدربـني فـي موؤ�س�سـات القطــاع    5
اخلا�ص ورفعها اإلى املدير العام .
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اقتــراح منهجيــات فاعلــــة لتطبيق م�سار التلمذة املهنية بالتن�سيــــق مـــع موؤ�س�ســات    6

القطاع اخلا�ص .

التن�سيق مع القطاع اخلا�ص بهدف دعم ورعاية اأن�سطة وم�ساريع الكلية املختلفة .   7

التعـــاون مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتدريب املدربني وم�ساعديهـــم فـــي مواقـــع    8

العمل التابعة لهذه املوؤ�س�سات .

9    ، املعـــار�ص والور�ص والنــــدوات والأن�سطـــة املت�سلــــة بالكليــــة  و�ســع خطــة تنظيم 

ومتابعـة تنفـيذهــا .

اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل املدير العام " .   10

املــادة الثانيـــة

ت�ساف مادتان جديدتان اإلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم 

البحرية امل�سار اإليها برقم )15 مكررا ( و )15 مكررا 1( ن�ساهما الآتي : 

" املــادة ) 15 ( مكـــررا 

  يكون لكل كليـة مهنيـة وكلية مهنية للعلوم البحريــة جملــ�ص لل�سـوؤون الأكادمييـة ي�سكــل 

بقرار من الوكيل برئا�سة املدير ، وع�سوية كل من : 

املديــــر امل�ســــاعــد للكليــــة .   1  

رئي�ص ق�سم �سوؤون الطلبة واملتدربني .   2

رئي�ص ق�ســـم التوجيـــــــه والإر�ســـاد املهـــــني والتـــــدريــب امليدانـــي .   3

رئي�ص ق�سم تقنيــــــات وو�سائل التعليـم وم�سادر التعلم واملكتبة .   4  

رئي�ص ق�سـم املهــارات الأ�سا�سيــة .   5

رئي�ص ق�سـم �سمــان اجلــــــودة .    6  

رئي�ص الق�سم الفني املخت�ص فـي الكلية .   7  

وللمجل�ص ال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�سور الجتماع ، دون اأن يكون له �سوت معدود " .
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" املــادة ) 15 ( مكـــررا ) 1 (

يتولى جمل�ص ال�سوؤون الأكادميية املن�سو�ص عليه فـي املادة )15( مكررا من هذه الالئحة 
املهام وال�سالحيات الآتية : 

ا�ستنادا    1 الكلية  اأق�سام  املقدمة من قبل  للكلية  ال�سنوية  الت�سغيلية  اإعداد اخلطط 
اإلى اخلطة اخلم�سية للتعليم والتدريب املهني احلكومي ومتابعة تنفـيذها .

متابعة تنفـيذ اخلطط واملناهج التدريبية و�سمان تطبيق معايري اجلودة .   2

�عتماد ق��ئم �لطلبة �خلريجني وفقا ل�شروط منح �مل�ؤهالت �ملهنية ورفعها �إلى    3
املدير العام .

اعتماد نتائج المتحانات وقوائم الطلبة واملتدربني املف�سولني .   4

مناق�سة احتياجات الطلبة واملتدربني بالكلية واتخاذ التو�سيات والقرارات املنا�سبة    5
ب�ساأنها .

متابعة تنفـيذ برنامج التدريب امليداين للطلبة واملتدربني .   6

اقرتاح نظام �سمان اجلودة املطبق فـي الكلية وعر�سه على املديـر العــام لعتمــــاده .   7

و�سع خطط البحث العملي ورفعها اإلى جمل�ص الكلية لعتمادها " .   8

املــادة الثالثـــة

ت�سري فـــي �ساأن اجتماعات جمل�ص ال�سوؤون الأكادميية  املن�سو�ص عليه فـي املادة )15( مكررا 
من هذه الالئحة اأحكام املادتني )16 و 17( منها .

املــادة الرابعــة

ين�سر هــذا القرار فــي اجلــريــدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التالــي لتاريخ ن�سره .
 

�شـدر فـي : 18 مــن �شعبــــــــان 1440هـ
املوافـــــق : 24 مــن ابريــــــــل 2019م

عبدالـله بن نا�شر بن عبداللـه البكري
                                                                         وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة  

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

جملــ�س ال�ضــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء 
قــــرار 

رقــــم 2019/182
بتحديد مقر ونطاق اخت�ضا�س املحكمة البتدائية فـي ولية العامرات

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 99/90 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2019/31 باإن�ساء املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات ،

واإلى القرار رقــم 2001/119 ب�ساأن حتديد مقار ونطاق اخت�سا�ص املحاكم االبتدائية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يكون مقر املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات جممع املحاكم فـي اخلوير - حمافظة م�سقط . 

املــادة الثانيــــة

ي�سمل نطاق اخت�سا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات ، واليتي مطرح والعامرات .

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هـــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره . 

�ضدر فـي : 19 / 8 / 1440هـ
امل�افــــق : 25 / 4 / 2019م

د / اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر الب��ضعيدي
                                                                     رئيـــــ�ص املحكمــــة العليــــا 

                                                                          نائب رئيـــ�ص املجلــ�ص االأعلى للق�ســـاء

                                                                            رئيـــ�ص جملــ�ص ال�ســـوؤون االإداريـــة للق�ســـاء
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قــــرار 
رقــــم 2019/183

بتعديل نطاق اخت�ضا�س املحكمة البتدائية فـي ولية م�ضقط

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 99/90 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2019/31 باإن�ساء املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات ،

واإلى القرار رقــم 2001/119 ب�ساأن حتديد مقار ونطاق اخت�سا�ص املحاكم االبتدائية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يتحدد نطاق اخت�سا�ص املحكمة االبتدائية فـي والية م�سقط لي�سمل واليتي م�سقط وبو�سر . 

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هـــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره . 

�ضدر فـي : 19 / 8 / 1440هـ
امل�افــــق : 25 / 4 / 2019م

د / اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر الب��ضعيدي
                                                                     رئيـــــ�ص املحكمــــة العليــــا 

                                                                          نائب رئيـــ�ص املجلــ�ص االأعلى للق�ســـاء

                                                                            رئيـــ�ص جملــ�ص ال�ســـوؤون االإداريـــة للق�ســـاء
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وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 

اأن عمال ) ال�سركـــة الوطنية للحفريات واخلدمات ( تقدمـوا اإلى املديرية الـعامـــة للرعايـة 

العماليـة بالوزارة بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�ســرر احلق فـــي االعــتـرا�ض 

على هذا الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�ســات 

امل�سكلة بالـــوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 95201
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا ، بدائل النب الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
 ، الأ�سود  والع�سل  الع�سل   ، املثلجات  واحللويات  والكعك  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح اخلردل واخلل والتوابل والبهارات والثلج .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فخر البلد احلديثة للتجارة 
اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : منطقة الطريف ، ولية امل�سنعة ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2015/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 95202
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا ، بدائل النب الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
 ، الأ�سود  والع�سل  الع�سل   ، املثلجات  واحللويات  والكعك  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح اخلردل واخلل والتوابل والبهارات والثلج .

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : فخر البلد احلديثة للتجارة 
اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : منطقة الطريف ، ولية امل�سنعة ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2015/5/19
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

 IQÉéà∏d …ó«æ°ùdG ¢ù«ªN øH óªMCG øH ídÉ°U øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 161 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107878 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ihõf ¢ùÑb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf 611 : Ü.Q 1499 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   2 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG , á°û«°ûdG ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T »ÑgòdG å∏ãŸG ºYÉ£e á∏°ù∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉæc

 IQÉéà∏d …ôØ«°ûŸG ¿GõY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   3 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ádÉch

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ÉæjQG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ωƒ«æeƒdC’Gh IQÉéædG ¢TQh

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG Üô©dG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   4 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ¥ÓM

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ï∏«µŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG ÖW äGOÉ«Y

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájõfhÈdG ¿É°ùME’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   5 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
. Ö°ûÿG øe çÉKC’G áYÉæ°U

 IQÉéà∏d á«dhódG ™«`aôdG ¥hòdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸG áYÉæ°Uh ™«H

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG Üô©dG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   6 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á£°ûfC’G ™«ªLh , á«°SQóŸG ÖàµdGh ÖàµdG ô°ûf , äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG , äÉ«°SÉWô≤dG ™«H

 áeÉ©dG ±QÉ©ª∏d πFGhC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

124583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ°SƒÑ∏ŸGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’Gh Qƒ£©dG IQÉŒ

 IQÉéà∏d ihõf ™HGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1429 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   7 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£eh »gÉ≤e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG Qó«◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 76 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh ájòMC’Gh §æ°ûdGh ¢ùHÓŸGh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. äÉ«dÉªµdGh π«ªéàdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G GQÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   8 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ájòMCG , ∫ÉØWC’Gh ∫ÉLôdGh AÉ°ùædG ¢ùHÓeh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G GQÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùJ ÜÉ©dCG

 IQÉéà∏d ø£b ó«©°S óHƒY øH ºã«g á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   9 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QOÉÑdG ∫ƒ¡°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T åjó◊G »KÓã∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1654 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   10 5/1/19   12:16 PM

-65-



(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á©WÉ°ùdG á«µ∏ŸG áªéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe ™«H

 IQÉéà∏d á«dhódG •ÉHôe áé¡H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   11 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G

 IQÉéà∏d ÊGhÈdG IÒ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°UÉædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 520 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   12 5/1/19   12:16 PM

-67-



(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126349 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ä’hÉ≤e

 Ω.Ω.¢T »°ùeQO øjƒ°TG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2577 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°VÉjQ èeGôH

 á°VÉjôdG áfƒ≤jEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   13 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Ö°ûÿG ™«H

 Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG áµ∏‡ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 203 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126498 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉjƒ∏M , ôFÉ£a , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , RQCG , ôµ°S , …É°T , Iƒ¡b
. Ëôc ¢ùjBG πHGƒJh äGQÉ¡H äÉ°ü∏°U πN ∫OôN í∏e , õÑN ¥ƒë°ùe , IÒªN , πëædG π°ùY

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á«µ∏ŸG áªéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1383 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   14 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬FÉcô°Th á«dÉãŸG »≤dƒ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T áaÉ«°†∏d IÉ°SôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 882 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat61.indd   15 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 º°ù÷ÉH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ( ∂«àeRƒµdG ) π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdGh  º°ù÷ÉH  ájÉæ©dÉH  á°UÉÿG  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ∫Éª÷Gh
 , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äÉÁôc , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äƒjR , √ÉØ°ûdÉH á°UÉÿG π«ªéàdG
 ∞«`Ø°üJh áMGQEGh øjƒ∏Jh ∞«¶æJh ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéà∏d QGôª°SE’G äGô°†ëà°ùe
 ,  á«∏«ªéàdG  ¢VGôZCÓd äGRGôaE’G  ∞«`ØîJ OGƒe ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe Ö«∏M ,  ô©°ûdG
 , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd øjƒ∏àdG äGô°†ëà°ùe , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe
 , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd ø£≤dGh á«∏«ªéàdG ä’Éª©à°SÓd á«bQƒdG ΩQÉëŸG , á«∏«ªéàdG ™bôdG
 π```«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ¥hô◊ áehÉ≤ŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ΩÓbCG
 Gójó– , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG äGô°†ëà°ùŸG , Iô°ûÑdG ∫ƒ°ùZ , ¢TƒeôdÉH á°UÉÿG
 OGƒe , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£©dÉH á÷É©ŸÉH á°UÉÿG äƒjõdG
 Ëôch ∂«dóàdG äƒjR , º°ù÷G πL , Iô°ûÑdGh ¬LƒdG á©æbCG , ôaÉXC’G AÓWh êÉ«µŸG ádGREG
 ΩÉªëà°S’G äGô°†ëà°ùe ,  áØjõŸG  ôaÉXC’G ,  ôaÉXC’G Éæ«e ,  á«Ñ£dG ÒZ Iô°ûÑdG  ∂«dóJ
 ä’Éª©à°SÓd ≥°ü∏dG OGƒe á«Ñ£dG ÒZ Qƒ£©dG , ∂∏àdG IQOƒHh º°ù÷G IQOƒH , á«Ñ£dG ÒZ
 ,  Iô``°ûÑdG  π````≤°üH  á`````°UÉÿG  RQC’G  á````dÉîf  ¿ƒ```HÉ°U  ,  »```∏«ªéàdG  ¿ƒ`````HÉ°üdG  ,  á``````«∏«ªéàdG

. 3 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG á«Ñ£dG ÒZ √ÉØ°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dhódG •É«N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 563 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH äGô°ùµŸG , É¡YGƒfCÉH äGQÉ¡ÑdG , É¡YGƒfCÉH äÉ«dƒ≤ÑdG

 IQÉéà∏d ±ƒ£b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 3748 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¢ü°üîàe »ÑW õcôe

 IQÉéà∏d IóYGƒdG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126683 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. »àæª°SC’G ¥ƒHÉ£dG ™æ°U

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG AGÒÑ¨dG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGódG º«ª°üàdG á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYC’Gh º«ª°üà∏d AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
. IóªYC’Gh êGôHC’Gh Qƒ°ù÷G πãe ÉgDhGõLCGh á«FÉ°ûfE’G á«fó©ŸG äÉéàæŸG ™æ°U

 Ω.Ω.¢T äÉYÉæ°ü∏d ¬FÉcô°Th ≈Ø£°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1406 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. „ô£°ûdG ÖjQóJ äÉeóN

 IQÉéà∏d í°VGƒdG ôµØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùJ ÜÉ©dCG

 á«dhódG ∞FGõÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 4 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG , …QGOEG Öàµe

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G §≤°ùe Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2241 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127018 : 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 , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG áæ£∏°ùdG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 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
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG äÉeóN Ëó≤J

 Ω.Ω.¢T ¿GÒ£dG øjƒªàd á«fÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. …ÈdG π≤ædG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Üô¨ŸGh ¥ô°ûŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 659 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e

 Ω.Ω.¢T »ÑgòdG QGódG Qƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™``«H

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d AGôØ°üdG ¢SGôLC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 129 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127168 : 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

 Ω.Ω.¢T õ«ªàdG á¡Lh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôFÉ£ØdGh äÉjƒ∏◊Gh ∂«µdG ™æ°U

 åjó◊G õ«ªà∏d QƒædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡Ø«∏¨Jh ÉjGó¡dG ≥«°ùæJ , É¡Ø«∏¨Jh äÉjƒ∏◊Gh QƒgõdG ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d §≤°ùe ≈≤à∏e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äÉjôb : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 QÉªãà°S’Gh π«ªéà∏d ¿ƒµdG ábGô°TEG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äGó©ŸG ÒLCÉJ

 Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°û∏d RQÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1508 Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

127296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. É¡Ñ«côJh áÄaóàdG º¶fh ∞««µàdG Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 Ω.Ω.¢T á«Hô©dG …OGƒÑdG ËQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 908 Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG äGhOC’G áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ájÒÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 105 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T √DhÉcô°Th Oƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   27 5/1/19   12:16 PM

-82-



(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdG äGhOCG  ™«H ,  áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jô◊G  AÉØWEG  äGó©eh äGhOCG  ™«H

. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 IQÉéà∏d á«Hô©dG §HGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«fÉæÑd ä’ƒcCÉe ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ´ÉÑ°ùdG óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127365 : 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

 QÉªãà°S’Gh ∫ÉªYCÓd ÓŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1270 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«FÉ°ùædG  äÉjÉÑ©∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ä’Éch
. π«°ûdGh

 IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d …ÈZC’G ó«dh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , á«dÉª°ûdG π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äÓØ◊G º«¶æJ

 …ó°ThôdG ¬`∏dGóÑY øH óªfi øH ¿É£∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi ,  215 : Ü.Q 379 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG AGô°Th ™«H

 Ω.Ω.¢T óFGƒ©dGh ±ÉµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q  700 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   30 5/1/19   12:16 PM
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(1291) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e

 ∂«JƒH ¥Qh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 900 : Ü.Q 4657 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 IQÉéà∏d ¢†«HC’G È◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat61.indd   31 5/1/19   12:16 PM
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70235
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70236
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70237

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70238

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70253

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70254

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70255

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70256

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70257

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70258

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70247

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70248

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70249

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70250

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70251

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70252

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70241

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70242

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70243

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70245

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70246

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 969 فـي 2012/4/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70259

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70260

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70261

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70262

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/9/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70263

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 70264

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 975 فـي 2012/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 74574

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/8/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1004 فـي 2013/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111295

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111298

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111299

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1214 فـي 2017/10/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111288

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111289

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111290

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111291

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111293

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1214 فـي 2017/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 74573

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111294

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111296

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1214 فـي 2017/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمـــــــــــــــــــة : 111297

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1214 فـي 2017/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وال - مارت �ستورز - انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وملارت اأبولو ، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 702 ا�س دبليو ، ذا 8 �سرتيت ، بنتونفـيل ، اأركان�سا�س 72716

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/5/1م
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�إعـــــــــالن
العـالمـات  )نـظـــام(  قانــون  مـن   )19( املــادة  لأحـكـــام  وفـقــا  الفـكريــة  امللـكيـــة  دائـــرة  تعلـن 
ال�سلطانـــــي  باملر�ســــوم  ال�ســــادر  العربيـة  اخلليـــج  لـــدول  التعـــاون  لدول جملــــ�س  التجاريــة 

رقــــم 2017/33 ، اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/6/21التجارة وال�سناعةتران انرتنا�سيونال انك11445
2009/6/14التجارة وال�سناعةويليامز - �سونوما ، انك257699
2009/6/14التجارة وال�سناعةويليامز - �سونوما ، انك357700

420243
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

520244
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

620245
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

720246
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

820247
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

920248
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

1020250
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

1120251
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1291(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1220253
تيرتا لفل هولدينغز اند

 فاينان�س اأ�س . ايه
1999/6/2التجارة وال�سناعة

131446
هوجو بو�س تريد مارك ماجنمينت 

جي ام ب ات�س اند كو كيه جي
1989/6/21التجارة وال�سناعة

141447
هوجو بو�س تريد مارك ماجنمينت 

جي ام ب ات�س اند كو كيه جي
1989/6/21التجارة وال�سناعة

151448
هوجو بو�س تريد مارك ماجنمينت 

جي ام ب ات�س اند كو كيه جي
1989/6/21التجارة وال�سناعة

161449
هوجو بو�س تريد مارك ماجنمينت 

جي ام ب ات�س اند كو كيه جي
1989/6/21التجارة وال�سناعة

1999/5/2التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س.م.م1719989
1999/5/2التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س.م.م1819990
2009/6/30التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليميتد1957951
2009/6/30التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليميتد2057952
2009/6/30التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليميتد2157953
2009/6/30التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليميتد2257954
2009/6/28التجارة وال�سناعةا�س ا�س ايه ، اي بي ، ال ال �سي2357921
2009/6/28التجارة وال�سناعةا�س ا�س ايه ، اي بي ، ال ال �سي2457922
1999/6/20التجارة وال�سناعةانيمل غروب ، ا�س.ايه2520396
2009/2/23التجارة وال�سناعةماجد الفطيم ريتيل ال ال �سي2656080
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني271648

2819858
نوفارتي�س كون�سيومر هيلث 

اإ�س.اإيه
1999/4/6التجارة وال�سناعة

1999/4/13التجارة وال�سناعةا�سرتا زينكا اأ . بي2919906
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/4/13التجارة وال�سناعةا�سرتا زينكا اأ . بي3019907
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني 311636
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني321639
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني331641
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني341642
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني351644
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني361645
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني371646
1989/6/29التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني381649
1989/5/11التجارة وال�سناعةهمبل ايه/ا�س39881
1989/5/11التجارة وال�سناعةهمبل ايه/ا�س40882
1989/10/03التجارة وال�سناعةالرينغ كلينجر ايه جي412889
1999/10/23التجارة وال�سناعةبود �سيمي جي ام بي ات�س اند كو4221125

4356992
باك غيدا يوريتيم فـي بازار لما 

2009/5/2التجارة وال�سناعةانونيم �سريكيتي

1989/9/26التجارة وال�سناعةريجينت ميديكال ليمتد442791
2009/4/13التجارة وال�سناعةروك�س كومباين جي ام بي ات�س4556798
2009/3/2التجارة وال�سناعةريزيدور هو�سبيتالتي اأ/ا�س4656118

4756564
�سركة ر�سيد طانيو�س

 توما واإخوانه
2009/4/6التجارة وال�سناعة

48920
جانوم �سيوينغ ما�سني

 كومباين ليمتد
1989/5/17التجارة وال�سناعة

493463
توراى كابو�سيكي كاي�سا

 )توراى اند�سرتيز ، انك(
1989/11/29التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

503464
توراى كابو�سيكي كاي�سا

 )توراى اند�سرتيز ، انك(
1989/11/29التجارة وال�سناعة

513466
توراى كابو�سيكي كاي�سا

 )توراى اند�سرتيز ، انك(
1989/11/29التجارة وال�سناعة

1989/5/15التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر52895
1989/5/15التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر53896
1999/7/13التجارة وال�سناعةانتل كوربوري�سن5420496

5558300
�سركة ايديتا لل�سناعات

 الغذائية �س.م.م
2009/7/18التجارة وال�سناعة

5658302
�سركة ايديتا لل�سناعات

 الغذائية �س.م.م
2009/7/18التجارة وال�سناعة

5758303
�سركة ايديتا لل�سناعات

 الغذائية �س.م.م
2009/7/18التجارة وال�سناعة

5858305
�سركة ايديتا لل�سناعات

 الغذائية �س.م.م
2009/7/18التجارة وال�سناعة

1999/5/9التجارة وال�سناعةفي�سكار�س دينمارك اإيه/اإ�س5920038
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما601220
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما611222
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما621224
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما631226
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما641230
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما651232
1989/6/7التجارة وال�سناعةبيوفارما661235
1989/6/28التجارة وال�سناعةبيوفارما671569
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/6/7التجارة وال�سناعةكوجليت - بلموليف كومبني681244
1999/7/3التجارة وال�سناعةمونديفارما ايه جي6920439

7060374
اوت�سوكا كاجاكو كابو�سيكي

 كاي�سا دي بي ايه
 )اوت�سوكا كيميكال كو ليمتد(

2009/12/8التجارة وال�سناعة

7158545
اورينتال فود اند�سرتيز
 ا�س دي ان بي ات�س دي

2009/8/15التجارة وال�سناعة

7258546
اورينتال فود اند�سرتيز
 ا�س دي ان بي ات�س دي

2009/8/15التجارة وال�سناعة

2008/10/19التجارة وال�سناعةمرييديث كوربوري�سن7353913
1989/12/10التجارة وال�سناعةكونوبكو انك743546

7557886
�سيزلر انرتنا�سيونال

 مارك�س ال ال �سي
2009/6/27التجارة وال�سناعة

1999/5/15التجارة وال�سناعةلويد �سوز جي ام بي ات�س7620129
1999/5/15التجارة وال�سناعةلويد �سوز جي ام بي ات�س7720131

7856891
كار�ستني مانيوفكات�سرينج 

كوربوري�سن
2009/4/20التجارة وال�سناعة

792752
�سافكول هولدينغ�س
 )هوجن كونغ( ليمتد

1989/9/23التجارة وال�سناعة

802753
�سافكول هولدينغ�س
 )هوجن كونغ( ليمتد

1989/9/23التجارة وال�سناعة

2009/5/16التجارة وال�سناعةفورد موتور كمباين8157290
2009/5/16التجارة وال�سناعةفورد موتور كمباين8257291
2009/5/16التجارة وال�سناعةفورد موتور كمباين8357292
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

2009/5/16التجارة وال�سناعةفورد موتور كمباين8457293
2009/4/15التجارة وال�سناعةاملها للطباعة والقرطا�سية �س.م.م8556859
1999/8/4التجارة وال�سناعةبرجر كنج كوربوري�سن8620624
2000/4/15التجارة وال�سناعةرينو لينينغ�س كوربوري�سن8722318
1989/9/26التجارة وال�سناعةرولند كوربوري�سن882816
1989/9/26التجارة وال�سناعةرولند كوربوري�سن892817

9020269
دكتور.اجن.ات�س.�سي اف 
 بور�س.اأكتينجزيل�سافت

1999/6/2التجارة وال�سناعة

9157609
باليبوي انرتبرايزز
 انرتنا�سيونال ، انك

2009/6/8التجارة وال�سناعة

9257610
باليبوي انرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

2009/6/8التجارة وال�سناعة

2009/7/13التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوربوري�سن9358270
2009/10/11التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوربوري�سن9459482
2009/11/8التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوربوري�سن9559945

961068
فريز لتدكامبينا نيدير

 لند بي فـي
1989/5/25التجارة وال�سناعة

2008/6/7التجارة وال�سناعة�سو�سي تي بتي ليمتد9751573
2008/6/7التجارة وال�سناعة�سو�سي تي بتي ليمتد9851574
2009/9/27التجارة وال�سناعةتويوبو كو ، اإل تي دي9959241

1989/5/27التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح1001122
1989/5/27التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح1011123
1989/6/14التجارة وال�سناعةامربيال توباكو ليمتد1021344
1999/8/25التجارة وال�سناعةاو�ستني ريد ليمتد10320745
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/8/25التجارة وال�سناعةاو�ستني ريد ليمتد10420746

105993
موفادو وات�س كومبني اأيه جى 

)موفادو وات�س كومبني ا�س ايه ( 
)موفادو وات�س كومبني انك (

1989/5/22التجارة وال�سناعة

1989/8/16التجارة وال�سناعة�سيرتاج تريدينغ ا�س . اأ1062111
1989/6/21التجارة وال�سناعة�سانيو اليكرتيك كو ، ليمتد1071427
1989/6/21التجارة وال�سناعة�سانيو اليكرتيك كو ، ليمتد1081429
1989/6/21التجارة وال�سناعة�سانيو اليكرتيك كو ، ليمتد1091430
1989/6/28التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن1101624
1989/6/27التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن1111536
1989/6/27التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن1121537
1989/6/27التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن1131538
2009/6/2التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن11457492
2009/6/2التجارة وال�سناعةبريدجي�ستون كوربوري�سن11557493
1989/5/21التجارة وال�سناعةجييو�سيبي كاريتي ا�س . ار . ال116961

11759581
لينينغ �سبورت�س

 )�سانغهاي كومباين ليمتد(
2009/10/21التجارة وال�سناعة

11859582
لينينغ �سبورت�س

 )�سانغهاي كومباين ليمتد(
2009/10/21التجارة وال�سناعة

11929283
لينينغ �سبورت�س

 )�سانغهاي كومباين ليمتد(
2009/10/21التجارة وال�سناعة

1999/7/25التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي12020542
1999/7/25التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي12120543
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/7/25التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي12220544
2009/5/3التجارة وال�سناعةكاليد اند كو ال ال بي12356999
2009/5/3التجارة وال�سناعةكاليد اند كو ال ال بي12457000
1989/4/27التجارة وال�سناعة�ساربك ديفلولومبنت125817

1263143
ميواه براندز )ا�س(

 بي تي اي ليمتد
1989/10/25التجارة وال�سناعة

2009/4/25التجارة وال�سناعةبحاج هريبالز بي فـي تي ليمتد12756924

12820187
تايغر فوود براندز انتلكت�سوال 

بروبرتي هولدينغ كومباين 
)بروبرياتري(ليمتد

1999/5/22التجارة وال�سناعة

1999/5/1التجارة وال�سناعةنيوزلند ميلك براند�س ليمتد12919986
1999/5/17التجارة وال�سناعةنيوزلند ميلك براند�س ليمتد13020141

13110539
�سهي للمواد الغذائية

 والتوابل �س.م.م
1994/10/9التجارة وال�سناعة

2009/5/10التجارة وال�سناعةالهند�سة املتخ�س�سة �س.م.م13257060
2009/5/10التجارة وال�سناعةاحللول امليكانيكية والتقنية �س.م.م13357061
2009/5/9التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي13457033
2009/5/9التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي13557034
2009/7/11التجارة وال�سناعةالعلوي املتحدة لال�ستثمار13658103
2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد13760386
2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد13860387
2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد13960388
2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد14060389
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد14160390
2009/12/9التجارة وال�سناعةراميوند ليمتد14260391

1431288
�سيبالفارم اآرزنامييتيل

 جي ام بي ات�س
1989/6/11التجارة وال�سناعة

1989/6/21التجارة وال�سناعةالكاتيل لو�سينت1441457
1999/5/1التجارة وال�سناعةمريك كي جي اأيه اية14519981
1999/5/1التجارة وال�سناعةمريك كي جي اأيه اية14619982
1999/7/3التجارة وال�سناعةمريك �سارب & دوهم كورب14720437
2009/7/1التجارة وال�سناعةكينغ توين تولز كو ، ليمتد14857969
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1492420
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1502421
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1512424
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1522425
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1532427
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1542428
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1552429
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1562430
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1572431
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1582432
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1592433
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1602434
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1612435
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1622436
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1632437
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1642438
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1652439
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1662440
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1672441
1989/9/2التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1682442
1999/9/5التجارة وال�سناعةاي�سر انكوربوريتد16920872

17020989
هويا كابو�سيكي كاي�سا

 ) هويو كو . ليمتد (
1999/9/27التجارة وال�سناعة

2009/12/21التجارة وال�سناعةيونيفر اك�س اأي األ األ �سي17160595
2009/6/21التجارة وال�سناعةابولو تايرز ليميتد17257819

17361616
اخلدمات املتحدة للعالمات 

التجارية وبراءات الخرتاع
2010/3/1التجارة وال�سناعة

174850
بانا�سونيك ايكولوجي

 �سي�ستمز كو .ليمتد
1989/4/30التجارة وال�سناعة

2008/8/11التجارة وال�سناعةاملعهد الوطني لل�سيافة �س.م.ع.ع17552846
2008/5/6التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة النظرة الطبيعية للتجارة17650340

17752918
ذي ت�سيمورز كومباين

 اإف �سي ، اإل اإل �سي
2008/8/19التجارة وال�سناعة

17819072
دريليتك بيتنت�س اند

 تكنولوجيز كوربوري�سن
1998/11/18التجارة وال�سناعة

1999/4/20التجارة وال�سناعةتور�ستون ا�س.ايه17919948
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ا�ستــــــدراك

تنـــوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلـــى اأنه قد وقع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات ت�سجيل العالمة 

التجارية رقــــم )126705( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1289( ، ال�ســـادر بتاريخ  

15 من �سعبــان 1440هـ ،  املوافــق 21 مــن ابريــل 2019م ، اإذ ورد �سكل العالمة كالآتي : 

 

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر اإعالن انتهاء اأعمال 
الت�سفية ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادم و�سركاه للتجارة - تو�سية ، املن�سور فـي اجلريدة 
الر�سمية العدد )1290( ، ال�سادر بتاريخ 22 من �سعبان 1440هـ ، املوافــق 28 من ابريل 2019م ، 

اإذ ورد كالآتـي :

اأحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادوم واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادوم 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 3232794  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  واأولده للتجارة - تو�سية 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

اأحمد بن خمي�س بن خادم الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادم و�سركاه للتجارة - تو�سية 

يعلن اأحمد بن خمي�س بن خادم الرئي�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادم 
اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 3090396 ،  و�سركاه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سات املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة

رقم 
املناق�صـة

2019/7/1 2019/5/23
)3.000 ر.ع( 

ثالثـــــة اآالف 
ريــال عمانـي

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال الطرق 
وامل�سجلــــة لـــدى 

جملـــ�س املناق�سـات 
بالدرجة املمتازة

م�سروع اإن�سـاء ازدواجية 
طريـق اأدم - ثمريت 
"اجلزء الثالث"

2019/6

2019/7/1 2019/5/23
)3.000 ر.ع( 

ثالثـــــة اآالف 
ريــال عمانـي

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال الطرق 
وامل�سجلـــــة لــــــدى 

جملـــ�س املناق�ســـات 
بالدرجة املمتــازة

م�سروع اإن�ساء ازدواجية 
طريـق اأدم - ثمريت 
"اجلزء الرابع"

2019/7

2019/7/1 2019/5/23
)3.000 ر.ع( 

ثالثـــــة اآالف 
ريــال عمانـي

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال الطرق 
وامل�سجلـــــــة لــــــــدى 
جملـــ�س املناق�ســـات 

بالدرجة املمتــــــازة

م�سروع اإن�ساء ازدواجية 
طريق اأدم - ثمريت 
"اجلزء اخلام�س"

2019/8

ميكن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقع 

باجلدول  املذكور  التاريخ  حتى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( االإلكرتوين 

اأعـــاله ، على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع الإلكرتوين باملوقع .
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على جميع ال�سركــات اأن ترفــــق مع عطاءاتهــــا تاأمينـــا موؤقتــــا فـــي �ســـورة �سمــان م�سرفـي 

اأو �سيـك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 

العطاء معنونا با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 

من تاريـــــخ تقديـــــم العطاءات ، وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر 

فيـه ، على اأن يتـــم و�سع اأ�سل ال�سمان امل�سرفـي فـي �سندوق املناق�ســات مببنــى املجلــ�س 

باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات .

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمــة اإ�سنــاد علـى املوقـــع الإلكرتونــي املذكـــور اأعـــاله 

بالعطاءات  يعتد  ، ولن  العطـــاءات  لتقديــم  املحدد  اليوم  العا�سرة من �سباح  ال�ساعة  قبل 

املقدمة بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 

�ستعطـــى الأف�سليــــة فـي الإ�سنـــــاد لل�سركـــات اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــــل عطاوؤهـــا علــى اأكرب 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤو�ش املعاول للتجارة واملقاولت �ش.م.م
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة روؤو�س املعاول  يعلـن املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون - 
للتجـارة واملقـاولت �س.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1083739 ,
ال�سركـــة  متثيــــل  حـــــق  وحــــده  وللم�سفـــي   , 2019/4/18م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفــاق  وفقـــا 
فــــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة الأمور التـي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتــب عيــون الو�ســال
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة م�سقط - ت�سامنية
يعلـن مكتــب عيــون الو�ســال اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة وردة م�سقط - ت�سامنية , وامل�سجلــة 
لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1255142 , وللم�سفـــي وحــــده حـــــق متثيــــل ال�سركـــة 
فــــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة الأمور التـي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
محافظة م�سقط

�ش.ب : 123 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99464649 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتــب املهاد لال�ست�سارات الإدارية والت�سويقية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املربع الأخ�سر للتجارة �ش.م.م
اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة املربــع  يعلـن مكتــب املهاد لال�ست�سـارات الإداريــة والت�سويقيــة 
الأخ�ســر للتجـــارة �س.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 4094760 ,

وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/3/31م , وللم�سفـــي وحــــده حـــــق متثيــــل ال�سركـــة فــــي 
تتعلــق  التـي  الأمور  كافـــــة  فـــي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
العذيبة - محافظة م�سقط
�ش.ب : 800 ر.ب : 130

هاتف رقم : 92235452 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتــب مهدي اللواتي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سفة الثلجية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلـن مكتــب مهدي اللواتي للمحاماة وال�ست�سارات القانونيــة اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة 
العا�سفــة الثلجيــة للتجــارة واملقـاولت �س.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري 
, وللم�سفـــي وحــــده حـــــق  املوؤرخ 2019/4/16م  ال�سركاء  , وفقا لتفاق  بالرقـــــم 1114936 
متثيــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة 

الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
القرم - بناية القرم بالزا - الطابق الثالث

�ش.ب : 1803 ر.ب : 114
هاتف رقم : 24564495 فاك�ش رقم : 24564497 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن حلي�س بن الطويح العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الراكة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  
اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة ربــــوع الراكـــة  بـــن الطويـــح العوي�ســي  يعلن حمــد بن حلــي�س 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1129272 ،  
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 415 ر.ب : 216

هاتـف رقــم : 92393103 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن  عبداللـه بن �سرحان ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حمزة ال�سنيدي للتجارة - تو�سية
يعلـن علي بن  عبداللـه بن �سرحان ال�سنيدي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة اأبو حمزة ال�سنيدي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1148265 ، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   ، 2018/2/7م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 94044484 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جا�سم بن عبداللـه بن �سليم ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق ال�سريع للخدمات اللوج�ستية �س.م.م
يعلـن جا�سم بن عبداللـه بــن �سليم ال�سناين اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـة �سركـــة الطريــق ال�سريــع 
للخدمات اللوج�ستية �س.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1144904 ،  
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92309423 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن عبدالباقي بن داوؤد الك�سري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سوار العالية احلديثة للتجارة �س.م.م
يعلـن محمد بن عبدالباقـي بــن داوؤد الك�ســري اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة االأ�ســوار العاليــة 
احلديثــة للتجــارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1236527 ،  
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - محافظة م�سقط

�س.ب : 789 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 92343500 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة العاملية الإدارة العقارات �س.م.م
اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة املتحدة العاملية الإدارة  يعلـن مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي 
العقارات �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1172043 ،  وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 964 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 24524422 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن خمي�س بن �سامل اجلديدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهالء لالإن�ساءات املعمارية للتجارة - ت�سامنية
اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة بهالء لالإن�ساءات  يعلـن �سامل بن خمي�س بن �سامل اجلديدي 
املعمارية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1202295 ، 
وللم�سفــــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 96445200 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإبراهيم بن حمود بن محمد الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا الدولية �س.م.م
يعلـن اإبراهيــم بـن حمود بن محمــد الرا�ســدي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة الفــا الدوليـــة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1042708 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/30م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92109966 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ميعاد بنت طه بن �سليمان الك�سرية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سار للتنمية الوطنية �س.م.م
تعلـن ميعاد بنت طه بن �سليمان الك�سرية اأنـــها تقــوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع امل�سار للتنمية 
الوطنية �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1179631 ، وللم�سفـية 
وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 محافظة م�سقط

�س.ب : 567 ر.ب : 113
هاتـف رقــم : 97079059 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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يون�س بن خلفان بن �سعود اأمبو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق دار ال�سالم للتجارة - ت�سامنية
يعلـن يون�س بن خلفان بن �سعود اأمبو�سعيدي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة �سروق دار ال�سالم 
للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1089998 ، وفقـــا 
التفاق ال�سركاء املـوؤرخ 2019/4/15م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلـــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

�س.ب : 726 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 96455411 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن ماجد بن محمد ال�سليمي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بل�سم اإمطي  �س.م.م

يعلـــن خالــــد بن ماجــــد بن محمـــد ال�سليمـــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة م�ساريـــع بل�ســــم 
اإمطي �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1159096 ، وفقـــا التفـــاق 
ال�سركاء املـوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - محافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99128855 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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راجح بن �سامل بن اأ�سلم العمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر �ساللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـــن راجح بن �سامل بن اأ�سلم العمري اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة ب�سائر �ساللة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 2154889 ، وفقـــا 
التفـــاق ال�سركاء املـوؤرخ 2018/10/3م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلـــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمــام 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99083751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن حمد بن خمي�ش املطاعني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اللوية ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
يعلـــن محمد بن حمد بن خمي�ش املطاعني اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـة �سماء اللوية ال�ساملة 
 ،  1242698 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة   - للتجـــارة 
وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املـوؤرخ 2019/4/10م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي 
اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلـــق  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو ح�سن - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 98120101 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ثرية بنت حاج فرج بيت �سم�سة
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الدائم للم�ساريع الذهبية - ت�سامنية 
تعلـــن ثرية بنت حاج فرج بيت �سم�سة اأنـــها تقـــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة �سروق الدائم للم�ساريع 
الذهبية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1314776 ، وللم�سفــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــية 

فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلـــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتـف رقــم : 98929696 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

الزينة بنت محمد بن علي احل�سرمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علم اليقني �ش.م.م
تعلـن الزينة بنت محمد بن علي احل�سرمية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة علم اليقني �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1232245 ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99886199

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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علي بن جا�سم بن علي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية خلدمات امل�سانع والك�سارات �ش.م.م
يعلـن علي بن جا�سم بن علي اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العاملية خلدمات امل�سانع 
والك�سارات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1294713 ،  وفقا التفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/4/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيــــل ال�سركـــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92777985

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن �سامل بن عامر العمراين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي للكيماويات - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عامر العمراين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الوادي للكيماويات - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـم 1307981 ، وللم�سفـــي وحــــده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 162 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96778877
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وجه امل�ساء للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عامر العمراين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة وجه امل�ساء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـم 1276596 ، وللم�سفي وحــده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 162 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96778877
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى العربية الرائدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن �سالــم بن عامر العمرانـــي اأنـــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ســدى العربيــــة 
الرائدة للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجاري بالرقـم 1307431 ، 
وللم�سفـــي وحــــده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 162 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96778877
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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لبنى بنت عطا اللـه بن محمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الربونزية - تو�سية

 - الربونزيـــة  الرمال  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقـوم  اأنهـــا  محمد  بن  اللـه  عطا  بنت  لبنى  تعلـن 
تو�سيــــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1672096 ، وفقـــا التفــاق ال�سركاء 
 ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حــق متثيــل  وحــدها  وللم�سفــية   ، املوؤرخ 2019/3/25م 
على  ال�سركـة  باأعمــال  تتعلـــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�سفـــية  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1048 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99445004

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
وليد بن دروي�ش بن ي�سر اللـه ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد وخالد للتجارة �ش.م.م

يعلـن وليد بن دروي�ش بن ي�سر اللـه ال�سعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة وليد وخالد للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1477919 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/4/23م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 983 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99643432

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للخدمات البحرية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة جمان للخدمات 
البحرية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 3228797 ، عـن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي للخر�سانة اجلاهزة �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة الريــــم للخر�سانـــة 
اجلاهزة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1180414 ، عـن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدارة للمقاولت واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة ال�سدارة للمقاولت 
واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1157046 ، 
عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرف و�سامل للتعدين �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــة اأ�ســــرف و�سالـــم 
للتعدين �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1079208 ، عـن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سخات للتعدين �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة الرا�سخات للتعدين 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1285774 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز للمقاولت واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة العــز للمقــاولت 
واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1156074 ، 
عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مركز الدكتور موهان التخ�س�سي ملر�سى ال�سكري �ش.م.م

يعلـن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مركز الدكتور موهان 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  ال�سكري  ملر�سى  التخ�س�سي 
1167317 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب �سعيد املعمري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالإن�ساء والتعمري  والأعمال �ش.م.م
يعلن مكتـب �سعيـــد املعمــري للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــة ب�سفـتــه امل�سفــي لل�سركــة 
الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  العربية للإن�ساء والتعميــر والأعمــال �ش.م.م 
بالرقم 1544748 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا 

لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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جابر بن خلفان بن �سليم الأبروي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركاء للنقل الربي والتجارة - ت�سامنية
الربي  للنقل  ال�سركاء  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتـه  الأبروي  �سليم  بن  بن خلفان  يعلن جابر 
والتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1189152 ، عـن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن م�سبح بن عبداللـه ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواخذة ال�سرق الأو�سط للتجارة - ت�سامنية
يعلن خالد بن م�سبح بن عبداللـه ال�سنيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة نواخذة ال�سرق الأو�سط 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1083540 ، عـن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن علي بن را�سد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبو اخلطاب الغيثي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن خالد بن علي بن را�سد الغيثي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة اأبو اخلطاب الغيثي واأولده 
للتجــارة واملقـــاولت - تو�سيـــة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1035529 ، 
عـن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن عبيد بن م�سبح بن حمد ال�سيادي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة عبيد بن م�سبح بن حمد 
ال�سيادي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3184242 ، 
عـن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سالح بن عبداللـه بن علي الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سالح بن عبداللـه بن علي الزعابي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن �سالح بن عبداللـه بن علي الزعابي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة �سالــح بن عبداللـه بــن 
الـتجاري بالرقـم  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  علي الزعابي واأولده للتجارة - تو�سية 
3179400 ، عـن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن حمود بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرميان املتحدة - تو�سية
يعلـن حمــمد بــن حمــود بـن حممــد اجلهــوري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة م�ساريـــع الرميـــان 
املتحـــدة - تو�سيــة ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1165081 ، عـن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأ�سعد بن نا�سر بن حمد العبيداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الزاهية للتجارة �ش.م.م
اأ�سعد بن نا�سر بن حمد العبيداين ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة كنوز الزاهية للتجارة  يعلـن 
اأعــمـال  ، عـن انتهاء  الـتجــاري بالرقـم 1061529  اأمانــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـــة  �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـة وفقــا لأحكـــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز نخل للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأ�سعد بن نا�سر بن حمد العبيداين ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة كنـــوز نخـــل للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1023091 ، عـن انتهاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـة وفقــا لأحكـــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل وخليفة للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلـن خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة طالل وخليفة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3245640 ، عـن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عبداللـه بن علي بن �سعيد املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة عبداللـه بن علي بن  يعلـن عمر بن عبداللـه بن حممد 
�سعيد املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1071325 ، عـن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ابت�سام بنت جمعة بن حميد اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات البوادي للتجارة �ش.م.م
الـــبوادي  مل�ســـات  امل�سفية ل�سركـة  ابت�سام بنت جمعــة بن حميـــد اجلابريـــة ب�سفـتـها  تعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــــم 1214291 ، عــــن انتهاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

حممد بن زهران بن حممد التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمائل الداخلية - ت�سامنية
التوبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة �سمائـــل الداخليـــة -  يعلـن حممد بن زهران بن حممد 
اأعــمـال  انتهاء  ، عـن  بالرقـم 1178014  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  ت�سامنية 
قانــون  مــن   )27( املــــادة  لأحكــــــام  وفقــــا  لل�سركـــة  القانونــي  الكيـــان  وزوال  الت�سفيــــة 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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بدر بن حممد بن جمعة الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي الف�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلـن بدر بن حممد بن جمعة الزدجايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة الأيادي الف�سية للتجارة 
عـن   ،  1796275 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 
انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ح�سني بن علي بن �سامل ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة را�سد بن عبداللـه بن را�سد الراجحي وابنه للتجارة - تو�سية

يعلـن ح�سني بن علي بن �سامل ال�سواعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة را�سد بن عبداللـه بن 
را�سد الراجحي وابنه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1184995 ، عـن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة را�سد بن عبداللـه بن حممد ال�سواعي وابنه للتجارة - تو�سية
يعلـن ح�سني بن علي بن �سامل ال�سواعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة را�سد بن عبداللـه بن 
حممد ال�سواعي وابنه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 
1184998 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن خمي�ش بن �سيف الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء جبل �سمحان �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن خمي�ش بن �سيف الغافري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة اأ�سواء جبل �سمحان 
اأعــمـــال  انتــهاء  عــن   ، بالرقـــم 1122376  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م 
قانــون  مــن   )27( املــــادة  لأحكــــــام  وفقــــا  لل�سركـــة  القانونــي  الكيـــان  وزوال  الت�سفيــــة 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة امل�سريب للتجارة �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن �سامل بن حمد احلارثي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة بهجة امل�سريب للتجارة 
اأعــمـــال  انتــهاء  عــن   ، بالرقـــم 1035488  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رمال ال�سرقية احلديثة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سامل بن حمد احلارثي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة م�ساريع رمال ال�سرقية 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1057193 ، عــن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اليقظان بن �سالح بن اأحمد ال�سوافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم الف�سي الوطنية �ش.م.م
الف�ســي  النجــم  امل�سفــي ل�سركـة  ال�سوافـــي ب�سفـتـــه  اأحمــد  اليقظان بن �سالــح بن  يعلـن 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1150145 ، عــن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليقظان الدولية �ش.م.م

يعلـن اليقظان بن �سالــح بن اأحمــد ال�سوافـــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة اليقظان الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1043482 ، عــن انتــهــاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممود بن بدر بن هالل البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�س�ش العاملية - تو�سية
الأ�س�ش  م�ساريع  ل�سركـة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  البو�سعيدي  هالل  بن  بدر  بن  حممود  يعلـن 
العاملية - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1193930 ، عــن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خلفان بن نا�سر بن خلفان ال�سلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�سلماين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
ال�سلمانــــي  اأبنـــاء  ل�سركـة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  ال�سلمانــي  خلفــان  بن  نا�سر  بن  خلفان  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1103945 ، 
عــن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الأحمر الوطنية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن خلفان بن �سعيد الريامي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة ال�سفق الأحمر الوطنية 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1076605 ، عــن 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سالم بن عدمي بن �سالم ال�سائغي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سالم بن عدمي ال�سائغي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سالم بن عدمي بن �سالم ال�سائغي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة �سالم بن عدمي ال�سائغي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 5052190 ، 
عــن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حم�سن بن عبدالر�سا بن خمتار اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش اخلابورة �ش.م.م
يعلـن حم�سن بن عبدالر�سا بن خمتار اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة نور�ش اخلابورة 
اأعــمـــال  انتــهاء  عــن   ، بالرقـــم 1057923  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكـام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن عمران بن �سعيد املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سرق للتجارة - ت�سامنية
يعلـن علي بن عمران بن �سعيد املنذري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة زهور ال�سرق للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1557670 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن خليفة بن علي ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الينابيع الكربى العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن علي ال�سيابي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة الينابيع الكربى العاملية 
اأعــمـال  انتهاء  عـن   ،  1145943 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدرية بنت حمد بن زهران العربية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم خلدمات اآبار النفط �ش.م.م
تعلـن بدرية بنت حمد بن زهران العربية ب�سفـتـــها امل�سفــية ل�سركـة التقدم خلدمات اآبار 
انتــهاء  عــن   ،  1205780 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  النفط 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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نا�سر بن حممد بن عزيز الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء م�سقط الرائدة �ش.م.م
يعلـن نا�سر بن حممد بن عزيز الهادي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة �سيــاء م�سقــط الرائــدة 
اأعــمـــال  انتــهاء  عــن   ، بالرقـــم 1155356  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عي�سى بن �سالم بن حميد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سمود العامري للتجارة - تو�سية
العامري  اأبو �سمود  ل�سركـة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  العامري  بن حميد  �سالم  بن  يعلـن عي�سى 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1272504 ، عــن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار القد�ش التجارية �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة اأنوار القد�ش التجارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1617915 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد للم�ساريع املتميزة �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سالح بن خالد اخلرو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة خالد للم�ساريع املتميزة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــم 1039156 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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فهد بن حم�سن بن زهران الكمياين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكمياين وال�سيفي للتجارة - ت�سامنية
الكمياين وال�سيفي  ل�سركـــة  امل�سفــي  الكمياين ب�سفـتـــه  يعلـن فهد بن حم�سن بن زهران 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1144994 ، عــن  للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سعود بن حممد بن عدمي ال�سريقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة غ�سن بن من�سور وم�سعود بن حممد للتجارة - ت�سامنية

يعلـن م�سعود بن حممد بن عدمي ال�سريقي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة غ�سن بن من�سور 
وم�سعود بن حممد للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 
5040574 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبدالقادر بن اأحمد بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سكيلي العمالقة �ش.م.م
يعلـن عبدالقادر بن اأحمد بن حممد ال�سكيلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة م�ساريع ال�سكيلي 
العمالقة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1163250 ، عــن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اخلليج �ش.م.م

يعلـن عبدالقادر بن اأحــمد بــن حممـــد ال�سكيلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اإعمـــار اخلليــــج 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 1004607 ، عــن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن خلفان العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وحمد العربي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حمـد بن �سامل بن خلفان العربي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اأحمـــد وحـــمد العبــري 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 5088836 ، عــن 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن ب�سري بن �سعيد املنجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ن�سرة للتجارة - تو�سية
يعلـن �سعيد بن ب�سري بن �سعيد املنجي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اأبو ن�سرة للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1834789 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإبراهيم بن مبارك بن نا�سر اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلي الريفي الدولية �ش.م.م
يعلـن اإبراهيم بن مبارك بن نا�سر اجلابري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة احلي الريفي الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1223448 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن ح�سن بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سعيد بن ح�سن بن حماد بيت �سعيد وولده للمقاولت - تو�سية

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن ح�سن بيت �سعيد ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة �سعيد بن ح�سن بن 
الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، للمقاولت - تو�سية  �سعيد وولده  بيت  حماد 
بالرقم 2077949 ، عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا 

لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأمل بنت عبداللـه بن حممد ال�سنانية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم تنوف للتجارة - ت�سامنية
تــنوف  ن�سائــم  ل�سركـــة  امل�سفــيـــة  ب�سفـتـــها  ال�سنانية  حممد  بن  عبداللـه  بنت  اأمل  تعلـن 
، عـن  الـتجاري بالرقم 1147584  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجـــارة - ت�سامنيـــة 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

�سليمان بن �سامل بن عبداللـه املفرجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان و�سامل اخلنب�سي �ش.م.م
و�سامل  �سليمان  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  املفرجي  عبداللـه  بن  �سامل  بن  �سليمان  يعلـن 
اخلنب�سي �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1205531 ، عـن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سيف بن خمي�ش بن حممد الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق املجد املتحدة للتجارة - ت�سامنية
املتحـــدة  املجـــد  اآفـــاق  ل�سركة  امل�سفــي  الهطايل ب�سفـتـــه  �سيف بن خمي�ش بن حممد  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1140405 ، عـن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

قا�سم بن حممد بن �سالح ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سيزاوي الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن قا�سم بن حممد بن �سالح ال�سيزاوي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة ال�سيـــزاوي الوطنيـــة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1034241 ، 
عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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ح�سن بن �سيف بن مبارك البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سموخ الطريف الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن ح�سن بن �سيف بن مبارك البلو�سي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة �سموخ الطريف الوطنية 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1108024 ، 
عـن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( 

من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن خلفان بن �سامل ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأقحوان للعطور والكماليات - تو�سية
للعطــور  الأقحــوان  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سبلــي  �سالــم  بــن  بـن خلفــان  اأحمـد  يعلن 
والكماليات - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3240304 ، عن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سليمان بن حممد بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع وادي اجلهاور احلديثة للتجارة - ت�سامنية

وادي  م�ساريع  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البو�سعيدي  �سعيد  بن  حممد  بن  �سليمان  يعلن 
اجلهــاور احلديثـــة للتجـــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1154571 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدر بن حممد بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب ح�سيفني للتجارة - تو�سية
يعلن بدر بن حممد بن علي البلو�ســي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة جنــوب ح�سيفــني للتجــارة - 
اأعــمـــال  انتــهاء  ، عن  الـتجــاري بالرقــم 1232130  ال�سجــل  اأمانـة  ، وامل�سجلة لدى  تو�سية 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن علي الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سنا�ش الذهبية - ت�سامنية
يعلن خالد بن �سعيد بن علي الكعبي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة تــالل �سنــا�ش الذهبيــة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1169666 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يحيى بن اإبراهيم بن �سيف النعماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منر الباطنة للتجارة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن اإبراهيم بن �سيف النعماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة منر الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1072498 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يحيى النعماين للتجارة - ت�سامنية

يعلن يحيى بن اإبراهيم بن �سيف النعماين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأبو يحيى النعماين 
الـتجــاري بالرقــم 1548450 ، عن  اأمانـــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجــارة - ت�سامنيـــة 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

جمعة بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة علي بن خليفة البلو�سي وجمعة بن �سعيد البلو�سي - ت�سامنية

يعلن جمعة بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة علي بن خليفة البلو�سي 
وجمعة بن �سعيد البلو�سي - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 
1411624 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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علــي بن �سليمــان ال�سبلــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنفيذ التجارية �ش.م.م
 ، بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة التنفيـــذ التجاريــــة �ش.م.م  يعلن علـــي 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1526979 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمدادات الطبية �ش.م.م

 ، الإمــــدادات الطبيـــة �ش.م.م  امل�سفـــي ل�سركــــة  ال�سبلـــي ب�سفـتــه  بــن �سليمــان  يعلن علـــي 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1722573 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط اجلديد العاملية �ش.م.م

يعلن علـــي بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اخلط اجلديد العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1041414 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع النعمان للبال�ستيك �ش.م.م

للبال�ستيــك  النعمــان  ل�سركــــة م�سنع  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سبلـــي  �سليمــان  بــن  علـــي  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1320572 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي الإ�سالح ال�سفن �ش.م.م

يعلن علـــي بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اخلليج العربي لإ�سالح ال�سفن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1141336 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء غزالن اخلليج �ش.م.م

يعلن علـــي بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأزيـــاء غـــزلن اخلليـــج �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1686755 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الباطنة الدولية �ش.م.م

يعلن علـــي بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة خــط الباطنـــة الدوليـــة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1079555 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي لال�ستثمار ال�سياحي �ش.م.م

يعلن علي بــن �سليمــان ال�سبلـــي ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة الرمي لال�ستثمار ال�سياحي �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1648489 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأحمد بن ح�سن بن اإبراهيم البحراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرر امل�سيئة الع�سرية �ش.م.م
يعلن اأحمــد بــن ح�ســن بــن اإبراهيــم البحرانــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة الـــدرر امل�سيئـــة 
الع�سرية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1063658 ، عن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ح�سني بن حمود بن نا�سر ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم بركاء الوطنية �ش.م.م
ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سهم بركاء الوطنية  يعلن ح�سني بن حمود بن نا�سر 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1114467 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن عبداللـه بن �سالح الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك االأف�سل �ش.م.م
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سالــح الوهيبــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املحــرك الأفــ�سل 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1683616 ، عن انتــهاء اأعــمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

جمعة بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سعيد اأحمد البلو�سي واأوالده للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن جمعة بن �سعيد بن اأحمد البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سعيد اأحمد البلو�سي 
واأولده للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 
1368176 ، عن انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا لأحكــــــام 

املــــادة )27( من قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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هالل بن حمد بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن حمد بن �سيف املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأنوار اجلزيرة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1546953 ، عن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا الأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبري بنت قا�سم بن عبدالر�سول اجلمالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موناليزا املتحدة �ش.م.م
موناليزا  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  اجلمالية  عبدالر�سول  بن  قا�سم  بنت  عبري  تعلن 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1048995 ، عن انتــهاء 
اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا الأحكــــــام املــــادة )27( من قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

�سمي�سة بنت حممد بن عي�سى ال�سنيدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر جعالن للتجارة - ت�سامنية
تعلن �سمي�سة بنت حممد بن عي�سى ال�سنيدية ب�سفـتـــــها امل�سفـية ل�سركـة جواهر جعالن 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 4089014 ، عن 
انتــهاء اأعــمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركـة وفقــــا الأحكــــــام املــــادة )27( من 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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