
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1316(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعييـن م�ست�سـار فـي وزارة ال�سـوؤون القانونيـة . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/73 
بتعيـــني مـــدع عـــام . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/74 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة
                 وزارة الداخليـــــــة
بيـــان باأ�سمــاء اأع�سـاء جملــ�س ال�ســورى للفتـرة التا�سعــة .

                           وزارة التعليــــم العالـــي

�ســـــادر فـــــــي 2019/10/14 باإ�ســــــدار الالئحــــــة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/57 
التنظيميـة للدرا�سات العليا فـي موؤ�س�سات التعليم 

العايل اخلا�سة .
        وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســـادر فــــي 2019/10/30 بتعديـــل بعـــ�س اأحكــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2019/346 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية 

الرثوة املائية احلية .
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                                                            الهيئــة العامة للدفــاع املدين والإ�صعاف
�صـ�در فــــي 2019/10/14 ب�إجراء تعديل فـي اجلزء  قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/234 
الأول من متطلب�ت الوق�ية واحلم�ية من احلريق 

فـي املب�ين ال�ص�درة ب�لقرار رقم 2002/77 .
             بلديـــة م�صقــــط

�صـ�در فــــي 2019/10/22 ب�إ�صدار لئحة ال�صرتاط�ت  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/219 
ال�صحية اخل��صة ب�لأن�صطــــة ذات ال�صلــــة ب�ل�صحـــــة 

الع�مــــة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة

                                 وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 
الإعــالن�ت اخل��صـــة ب�لن�صــر عــن طلبــ�ت ت�صجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة .
اإعالن ب�ص�أن العالم�ت التي مت الت�أ�صري فـي ال�صجالت ب�نتق�ل ملكيته� .

اإعالن ب�ص�أن جتديد مدة حم�ية عالم�ت جت�رية م�صجلة . 
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة املجد للفن�دق وال�صي�حة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الأثري الرباقة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة جمموعة ذو الت�جني �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة القطري لغ�صيل ال�صي�رات �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الت�ص�من الرتاثي �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة النمور العق�رية �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة خليج لبن�ن الع�ملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة طريق م�صقط الع�ملية �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة م�صقط للخدم�ت العق�رية وال�صتثم�ر �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الن�صر للحلول التج�رية �ش.م.م . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سني�سلة للتجارة واملقاولت �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤى الإبداع للم�ساريع �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفر�سخ املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الرثمد للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمام للحوم �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك بن داود البلو�سي واأولده - تو�سية .

اإعالن  عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواق ال�سرقي للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور احلويل احلديثة للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سيباء الف�سية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة احلديثة للتجارة واخلدمات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انوفيدا �سفري هولدينجز ليمتد و�سركائهم �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمادي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون املدينة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة املكائن واملعدات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج �سناو �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الفالح للت�سوق �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاول للخدمات الطبية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البلو�سي للتغذية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�س بي ا�س �ستيج�س �سريفي�سز �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر الكمال �س.م.م .

اليحيائي  جميع  بن  عبيد  بن  خمي�س  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية الدولية لل�سياحة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغالة للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ملا وراء البحار للنفط والغاز �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحمات احلديثة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد احلرا�سي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأهلية للتجميل واحلالقة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم الع�سرة العاملية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اأ�سيل للت�سوق �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان اجلزيرة للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد عبدالرحمن �سبيل البلو�سي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غالب البلو�سي واأولده - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الأب�سار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
الكندي  �سلمان  بن  �سليمان  بن  م�سعود  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واإخوانه للتجارة - ت�سامنية .
املجيني  �سليمان  بن  حميد  بن  �سليمان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واأولده - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات غاف ال�سيخ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان لالأمن وال�سالمة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمـــان للمفرو�ســـات .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان للخدمات والتحويل .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغ�سيني احلديثة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط احلديث للخدمات التجارية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الطباعة واخلدمات �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود العلوي وولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوحمان اخلري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اأم القرى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد البندر للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد ال�سحراء للتجــارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب الداخلية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهـور الفلــج الف�سيـة للتجــارة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سرتان انرجي ال�سرق الأو�سط �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج جمان العقارية �ش.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/73

بتعييـن م�ست�سـار فـي وزارة ال�سـوؤون القانونيـة

�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 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني ح�سني بن علي بــن زاهــر الهاللـي م�ست�ســـارا فـي وزارة ال�ســوؤون القانونيــة بالدرجـــة 

اخلا�سة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :   1  مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ

املـوافـــــق : 29 مـن اأكتوبــــــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/74

بتعيـــني مـــدع عـــام

�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 ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ،

الق�ساة  وبدلت  وعـالوات  رواتـب  جـدول  بتعديـل   2014/4 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واأع�ساء محكمة الق�ساء الإداري واأع�ساء الدعاء العام ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

يعني ن�سر بن خمي�س بن محمد ال�سواعي مدعيا عاما .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�سـدر فـي :   1  مـن ربيــع �لأول �سنــة 1441هـ

�ملـو�فـــــق : 29 مـن �أكتوبــــــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

-10-



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

وزارة الداخليـــــــة

بيــــــــان 

باأ�سمــاء اأع�سـاء جملــ�س ال�ســورى للفتـرة التا�سعــة

ا�ستنـــادا اإلى قانــــون انتخابــــات اأع�ســــاء جملــــ�س ال�ســـــورى ال�ســادر باملر�ســــــوم ال�سلطانــــــي 
رقم 2013/58 ،

وبناء علــى مذكــرة  اللجنة الرئي�سيــة النتخابــات اأع�سـاء جمـلــ�س ال�سورى للفتــــرة التا�سعــة 
رقم )م ك/2019/407/1113م( املوؤرخــة فــي 29 �سفــر 1441هـ املوافــق 28 اأكتوبر 2019م ، 
ب�ســـاأن النتائج النهائية للت�سويــت املعتمــــدة من اللجنة العليا النتخابات اأع�ساء جملـــ�س 

ال�سورى للفرتة التا�سعة .

اأ�سـدر البيـان الآتـي :

بحمد اللـه وتوفيقه وبناء على النتائج النهائية النتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى للفرتة 
التا�سعة اأعلن اأ�سماء اأع�ساء جمل�س ال�سورى للفرتة التا�سعة على النحو االآتي :

اأول : حمافظــة م�سقــط :

واليــــــــــــة م�سقــــــــــــط   1

ا�ســـــم الع�ســـــو

علــــــي بـن �سالــــم بـن علـــــــي اجلابـــــري

واليــــــــــــة مطــــــــــــــرح   2

ا�ســـــم الع�ســـــوم

�سعيــــــد بــن �سالـــــــم بن حممــــــد الوهيبــــي1

طاهرة بنت عبداخلالق بن علـــي اللواتية2

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

واليــــــــــــة العامــــــــــــرات   3

ا�ســـــم الع�ســـــوم

مظفــــــر بن حممـــــــد بن نا�ســـــــر الوهيبـــــــــــي1

حممـــــد بن رم�ســــان بن قا�ســــــــم البلو�ســـــــــي2

واليــــــــــــة بو�ســــــــــــر   4

ا�ســـــم الع�ســـــوم

مــــالك بن هــــــالل بن حمـــــــــــود اليحمــــــــــــدي1

عزيــــــــــز بن �سالــــــــــم بن حمـــــــــــود احل�سنــــــــــــي2

واليــــــــــــة ال�سيـــــــــــــب   5

ا�ســـــم الع�ســـــوم

هــــــالل بن حمــــــــــد بن حممـــــــــد ال�سارمــــــــي1

قا�ســــــم بن مرهـــون بن حممـــــــــــد العامــــــــري2

واليــــــــــــة قريــــــــــــات   6

ا�ســـــم الع�ســـــوم

�سالــــــــــم بن �سالـــــــــح بن �سالـــــــــــم ال�سيابـــــــــــــي1

حــــــــارث بن �سمــــا�س بن حمــــــود البطا�ســـــــــــي2

ثانيـا : حمافظـــة ظفــــار :

واليــــــــــــة �ساللـــــــــــــة   1

ا�ســـــم الع�ســـــوم

ح�ســـــــــــــن بن �سعيـــــــــــــد بن علــــــــــــــي ك�ســـــــــــــــــوب1

عبـــداللـه بن ح�سني بن �سالــم امل�سهــــور باعمــــر2
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واليــــــــــــة طاقـــــــــــة   2

ا�ســـــم الع�ســـــو

علـــــــــي بن اأحمــــــــد بن �سالـــــــم املع�سنــــــــي

واليــــــــــــة مربـــــــــــــاط   3

ا�ســـــم الع�ســـــو

م�سلم بن يا�سـر بن �سعيــد �سيداف العمـري

واليــــــــــــة رخيــــــــــــوت   4

ا�ســـــم الع�ســـــو

يو�ســــــف بن �سالــــــم بن جمعــــــان امل�سيخـــــــي

واليــــــــــــة ثمريــــــــــت   5

ا�ســـــم الع�ســـــو

�سعيد بن م�سلم بن �سعيـد �سمحـان الكثيـــري

واليــــــــــــة �سلكــــــــــوت   6

ا�ســـــم الع�ســـــو

اأحمـــد بن �سالــــم بن طاهـــــــر اآل اإبراهيـــــــــم

واليــــــــــــة املزيونـــــــــــــة   7

ا�ســـــم الع�ســـــو

اأحمــــــد بن �سعيــــــــد بن ح�ســـــــن زعبنــــــــــــوت

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

واليــــــــــــة مق�ســــــــــــن   8

ا�ســـــم الع�ســـــو

م�سلــــــــم بن �سعيــــــــــد بن اأحمـــــــــد احلمـــــــر

واليــــــــــــة �سليـــم وجـــزر احلالنيــــات   9

ا�ســـــم الع�ســـــو

�سعيـــد بن جمعان بن م�سلم عمـــو�س املهـري

واليــــــــــــة �ســــــــــــدح   10

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبـــداللـه بن علــــي بن عبــداللـه العمــــــري

ثالثــا : حمافظــــة م�سنـــــدم :

واليــــــــــــة خ�ســــــــــب   1

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبــــداللـه بن ح�ســــن بن علــــي الكمـــزاري

واليــــــــــــة دبـــــــــــــا   2

ا�ســـــم الع�ســـــو

حممـــــــد بن علــــــي بن حممـــــد ال�سحـــــــي
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واليــــــــــــة بخـــــــــــــاء   3

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبــــــــداللـه بن اأحمــــــــد بن عبــــــــداللـه اآل مـــــــــــــالك

واليــــــــــــة مدحـــــــــــــاء    4

ا�ســـــم الع�ســـــو

خالــــــــــد بن اأحمــــــــد بن �سعيـــــــــــــد ال�سعـــــــــــــــــدي

رابعا : حمافظـــة الربميــــي :

واليــــــــــــة الربميــــــــــــي   1

ا�ســـــم الع�ســـــوم

اأحمـــــــــــد بن فــــار�س بن �سالـــــــــم العزانـــــــــــــي1

را�سد بن اأحمد بن را�سد بن حمد ال�سام�سي2

واليــــــــــــة حم�ســـــــــــة   2

ا�ســـــم الع�ســـــو

�سالــــــــم بن علـــــــــــــي بن �سالـــــــــــــم الكعبــــــــــــــــي

واليــــــــــــة ال�سنينــــــــــــــة   3

ا�ســـــم الع�ســـــو

حمــــــــــــــدان بن علــــــــــــــي بن را�ســــــــــد املنعــــــــــــي
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خام�سا : حمافظـــــة الداخليــــــة:

واليــــــــــــة نـــــــــــــزوى   1

ا�ســـــم الع�ســـــوم

اأحمــــــــــــــد بن نا�ســـــر بن �سالــــم العبــــــــــــــري1

حمــدان بن نا�ســــر بن م�سعــــــود الرمي�ســـــي2

واليــــــــــــة بهــــــــــــــالء   2

ا�ســـــم الع�ســـــوم

حممـــــــــــد بن �سليمـان بن متيــم الهنائـــــــــي1

حممـــــــــــد بن حميـد بن نا�ســر ال�سعيلـــــــــي2

واليــــــــــــة منـــــــــــــح    3

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبـــــداللـه بن �سالـــــم بن حممــــــد اجلنيبــــــي

واليــــــــــــة احلمــــــــــراء   4

ا�ســـــم الع�ســـــو

جمــــــــال بن اأحمـــــــــــــد بن حمـــــــــــــد العبـــــــــــــري
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واليـــــــــــــة اأدم   5

ا�ســـــم الع�ســـــو

�سالـــــــــم بن حمــــــــــــد بن �سالـــــم املحروقـــــــــــي

واليــــــــــــة اإزكــــــــــــــــي   6

ا�ســـــم الع�ســـــوم

زاهـــــــــر بن �سرحــــــان بن مـــرا�س العامــــــري1

يونـــــ�س بن علـــــــــي بن عـــــــــــزان املنـــــــــــذري2

واليــــــــــــة �سمائــــــــــــل   7

ا�ســـــم الع�ســـــوم

عبــــــــداللـه بن حمـــــــــود بن �سالــــــم الندابــــــــــي1

حممــــــــــــــد بن خميــ�س بن نبهــــان احل�سينـــــــي2

واليــــــــــــة بـدبـــــــــــــــد   8

ا�ســـــم الع�ســـــو

يعقـــــــــــوب بن حممـــــــــــــد بن عامـــــــر الرحبـــــــــي

�ساد�سا : حمافظـــة �سمــال الباطنــة :

1  واليــــــــــــة �سحــــــــــــــار

ا�ســـــم الع�ســـــوم

حممـــــــد بن اإبراهيــــــم بن عي�ســــى الزدجالـــــــي1

ف�سيلــــة بنت عبــــداللـه بن �سليمــان الرحيليــة2
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2   واليــــــــــــة �سنــــــــــــا�س 

ا�ســـــم الع�ســـــوم

يو�ســــــــف بن اأحمـــــــــد بن �ساهيـــــن البلو�ســـــــي1

علـــي بن �سالــم بن عبداللـه بن را�ســد املخمــــري2

3   واليــــــــــــة لــــــــــــوى

ا�ســـــم الع�ســـــوم

اأحمــــــــــد بن �سعيــــد بن عبـــــداللـه ال�سرقـــــــــــــي1

يو�ســــــــف بن حممــــد بن �سعيـــــــــد املعمـــــــــــري2

4   واليــــــــــــة �سحـــــــــــم

ا�ســـــم الع�ســـــوم

حممــــد بن خميــــــ�س بن عبــــــــداللـه البــــــادي1

حمـــــــــــد بن حمـــدان بن مرهــــــــون املعمــــــــري2

5   واليــــــــــــة اخلابــــــــورة

ا�ســـــم الع�ســـــوم

�سلطـــــــان بن حميـــد بن حممـــــد احلو�سنـــــــــــي1

من�ســــــــور بن عبداللـه بن �سالـــــــم ال�سعيـــــــــدي2

6   واليــــــــــــة ال�سويــــــــــق

ا�ســـــم الع�ســـــوم

�سعيــــــــــــد بن حمـــــــــــــــد بن هــــــــــــــالل ال�سعـــــــــــــــــــدي1

حمــد بن خمي�س بن اإبراهيم بن �سعيـد اجلديـدي2
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�سابعـا : حمافظـــة جنــوب الباطنـــة :

1   واليــــــــــــة الر�ستـــــــــــــاق

ا�ســـــم الع�ســـــوم

زايـــــــــــد بن خلفـــــــــان بن علــــــــــي العبـــــــــري1

نا�ســـــــر بن را�ســـــــد بن حميــــد العبــــــــــــري2

2   واليــــــــــــة العوابـــــــــي 

ا�ســـــم الع�ســـــو

بـــــــــــدر بن نا�ســـــــــــــر بن حممــــــــد ال�سريقـــــــي

3   واليــــــــــــة نخـــــــــــــــل

ا�ســـــم الع�ســـــو

بـــــــــدر بن نا�ســــــــر بن علـــــــــــــي اجلابـــــــــــــــري

4   واليــــــــــــة وادي املعــــــــــاول

ا�ســـــم الع�ســـــو

خالــــــــــد بن هـــــــــــالل بن نا�ســـــــــــر املعولــــــــــــــــي

5   واليــــــــــــة بركـــــــــــــــــاء

ا�ســـــم الع�ســـــوم

في�ســــــــل بن حمـــــود بن ها�سـل الر�سيــــــــــــــدي1

يا�ســـر بن علي بن �سلطان بن علي املبيح�ســـي2
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6   واليــــــــــــة امل�سنعــــــــــــــة

ا�ســـــم الع�ســـــوم

را�ســــــــــــد بن حممــــــد بن نا�ســــــــــر ال�سعـــــــدي1

عمار بن �سالـم بن حممد املر�سوف ال�سعـدي2

ثامنــــا : حمافظــة جنـوب ال�سرقيـة :

1   واليــــــــــــة �ســـــــــــــــور

ا�ســـــم الع�ســـــوم

جهـــــــــــــاد بن عبــــداللــــه بــن �سعيـــــــد اآل فنـــــــــــــه1

�سعيـــد بن حممد بن �سعيـد بن را�سد ال�سنانـي2

2   واليــــــــــــة الكامــــــل والوافــــــــي 

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبــــــــداللـه بن م�سلــــــــــم بن حمــــــــــد الرا�سبـــــــــــي

3   واليــــــــــــة جعـــالن بنـــي بـوح�ســـن

ا�ســـــم الع�ســـــوم

حممـــــــد بـــن حمــــــد بــن حممــــــد امل�سايخــــــي1

علـي بن �سالـم بن حمــد بن م�سعود العوي�سـي2

4   واليــــــــــــة جعـــالن بنـــي بوعلـــي

ا�ســـــم الع�ســـــوم

�سعيــد بن حممـد بن جمعـة بن حمد ال�ساعدي1

را�ســــــــــــــد بن عبــداللـــه بن �سالــــــــم الغيالنـــــــــــي2
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5   واليــــــــــــة م�سيـــــرة

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبـــداللـه بن خليفــــــــة بن خميــــــــ�س املجعلــــــي

تا�سعـــا : حمافظـة �سمــال ال�سرقيــة :

1   واليــــــــــــة اإبـــــــــراء

ا�ســـــم الع�ســـــو

را�ســـــــــــــد بن �سعيـــــــــــد بن ن�سيــــــــــــر املنجــــــــــــي

2   واليــــــــــــة امل�سيبـــــــي

ا�ســـــم الع�ســـــوم

نا�ســــــــر بن �سلطــان بن حممــــــد احلب�ســــــــي1

حمـــــــدون بن حمــــــود بن غنيـــــــــــم الفــــــزاري2

3   واليــــــــــــة بديــــــــــــــة

ا�ســـــم الع�ســـــو

من�ســـــــــــور بن زاهـــــــــــر بن �سالـــــــــــم احلجـــــــــــري

4   واليــــــــــــة القابـــــــــــــل

ا�ســـــم الع�ســـــو

يعقــــــــــوب بن حممــــــــــد بن خليفـــــــة احلارثـــــــــــي
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5   واليــــــــــــة وادي بنــــي خالــــــد

ا�ســـــم الع�ســـــو

اأحمـد بن ح�سيـــن بن خمـــا�س بن فري�س ال�سعـــدي

6   واليــــــــــــة دمـــاء والطائيــني

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبــــدالـله بن علي بن حمد بن حممـــد احلمحامـــي

عا�سـرا : حمافظــة الظاهــــرة:

1   واليــــــــــــة عبــــــــري

ا�ســـــم الع�ســـــوم

حميــــــــد بن علي بن حميد بن را�سد النا�ســـــــــري1

حمــــــــد بن حمدان بن �سيف بن نا�سر الربيعــــــــي2

2   واليــــــــــــة ينقــــــــل

ا�ســـــم الع�ســـــو

علـــــــــــــي بن حممــــــــــــــــد بن �سامليــــــن العلـــــــــــــــوي

3   واليــــــــــــة �سنـــــك

ا�ســـــم الع�ســـــو

حمـــــــــــود بن اأحمــــــــــد بن حمـــــــــــد اليحيائـــــــــــــي
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حادي ع�سر : حمافظـــة الو�سطـــــى :

1   واليــــــــــــة هيمــــــــاء

ا�ســـــم الع�ســـــو

حممـــــــد بن العثـــــــه بن حمــــــــود احلر�سو�ســــــــي

2   واليــــــــــــة حمــــــوت

ا�ســـــم الع�ســـــو

�سلـّيــــم بن علـــــــــي بن �سلـّيــــــــــم احلكمانـــــــــــــــي

3   واليــــــــــــة الدقــــــــم

ا�ســـــم الع�ســـــو

حمـــــــــــد بن �سعيـــــــد بن �سالـــــــــــــــــح اجلنيبـــــــــــي

4   واليــــــــــــة اجلـــــــازر

ا�ســـــم الع�ســـــو

عبـــــــداللـه بن �سليـــــــم بن �سالـــــــــح اجلنيبـــــــــــي

�سدر فـي : 29 من �سفــــــــــر 1441هـ 

املوافــــق : 28 من اأكتوبــــــر 2019م

حمـود بن في�سـل البو�سعيـدي
                            وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة
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وزارة التعليــــم العالـــي
قـــرار وزاري

 رقــم 2019/57
باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة

للدرا�صات العليا فـي م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

ا�ستنادا اإلى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعاهد العليا اخلا�سة ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليــم العالــي واعتــماد 
هيكلها التنظيمي ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/48 باإن�ساء جمل�س التعليم واإ�سدار نظامه ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 99/36 ،
واإلــى الالئحــة التنظيميــة للكليـــات واملعاهـــد العليـــا اخلا�ســـة الــ�سادرة بالقــرار الــوزاري 

رقم 2000/34 ،
واإلى موافقة جمل�س التعليم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية للدرا�سات العليا فـي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ، املرفقة .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

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

�صدر فـي  : 15 مـن �صفـــــــــــــــر 1441هـ
امل�افــــق  : 14 مـن اأكت�بـــــــــــر 2019م

د . راوية بنت �صع�د الب��صعيدية
وزيـــــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــي 
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الالئحة التنظيمية للدرا�صات العليا فـي م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

الف�صــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الــــ�زارة : 
وزارة التعليم العايل .

ال�زيـــــر : 
وزير التعليم العايل .

املديريـة : 
املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�سة فـي الوزارة .

امل�ؤ�ص�صة التعليمية : 
كل موؤ�س�سة تعليم عال خا�سة عمانية مرخ�سة من الوزارة ، تقدم برامج اأكادميية اأو تقنية 

اأو مهنية للح�سول على موؤهل درا�سي اأعلى من دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .

برامج الدرا�صات العليا : 
الربامج التعليمية املقدمة من املوؤ�س�سات التعليمية للح�سول على موؤهل اأعلى من الدرجة 
 ، ، وت�سمل دبلوم الدرا�سات العليا  اجلامعيـــة الأولـــى وفقـــا لالإطـــار الوطنـــي للموؤهــالت 

واملاج�ستري ، والدكتوراه .

جهـة االرتبـاط : 
املوؤ�س�سة  ، وترتبط بها  اأو كليــة خــارج �سلطنــة عمان معرتف بها من الوزارة  كل جامعـــة 

التعليمية لال�ستفادة من براجمها وخدماتها داخل ال�سلطنة .

الرتخيـــ�ص : 

املوافقة ال�سادرة من الوزارة للموؤ�س�سة التعليمية لتقدمي برامج الدرا�سات العليا .
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املــادة ) 2 (

 ، التعليميـــة  املوؤ�س�ســة  قبــل  مــن  تعــد  برامــج حمليــة  اإلــى  العليا  الدرا�سات  برامج  ت�سنف 
ومعايرتها وفقا للموا�سفات الدولية ، ومتنح �سهاداتها من قبل تلك املوؤ�س�سة التعليميـــة ، 
وبرامــج م�ست�سافـــة تقدمهــا امل�ؤ�س�ســة التعليميـــة بالتعـــاون مــع جهـــة االرتبـــاط ، ومتنــح 
�سهاداتهــا من قبل جهة االرتباط ، مع �سرورة االإ�سارة اإلى اأن مقر الدرا�سة فـي �سلطنة عمان .

املــادة ) 3 (

اإ�سدارها  اأدنى عند  الالئحة كحد  فـي هذه  املبينة  بال�سروط  تعليمية  تلتزم كل م�ؤ�س�سة 
اأن ت�سع �سروطا  ، ولها  لئحتها الداخلية املنظمة لربامج الدرا�سات العليا التي تقدمها 

اأخرى .
ول يتم العمل بتلك اللوائح اإل بعد اعتمادها من قبل الوزارة . 

الف�صــل الثانــي

�شروط واإجراءات الرتخي�ص

املــادة ) 4 (

ل يجوز لأي موؤ�س�سة تعليمية تقدمي برامج الدرا�سات العليا اإل بعد احل�سول على الرتخي�س 
وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

ي�سرتط حل�س�ل امل�ؤ�س�سة التعليمية على الرتخي�ص ا�ستيفاء االآتي :
1 - تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة �سهادة البكالوريو�س فـي املجال الدرا�سي 
، وت�ستثنى  واملاج�ستري   ، العليا  الدرا�سات  دبلوم  فـي درجتي  املطلوب طرحه  ذاته 
اإن�سائها تقدمي برامج درا�سات  التعليميــة التي يت�سمن قرار  املوؤ�س�ســـة  مــن ذلك 

عليا فقط . 

2 - تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة درجــة املاج�ستيــر فـي املجال الدرا�سي 
ذاته املطلوب طرحه فـي درجة الدكتوراه .
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3 - تقدمي برنامج الدرا�سات العليا امل�ست�ساف وفق اتفاقية ارتباط اأكادميي م�سادق 

عليها من الوزارة ، حتدد دور طرفـي التفاق فـي تقدمي الربنامج ، على اأن يكون 

الربنامج املراد طرحه معتمدا من اإحدى موؤ�س�سات العتماد املعرتف بها دوليا .

4 - االلتزام بتعيني اأع�ساء هيئة تدري�ص فـي برامج الدرا�سات العليا وفق ال�س�ابط 

واملعايري املنظمة للتعيني فـي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة .

املــادة ) 6 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )5( من هذه الالئحة ، يحق للجامعة تقدمي برامج م�ست�سافة 

وبرامــج حملية ، ويجوز للكلية اجلامعية والكلية تقدمي برامج حملية فـي حال ح�سولها 

على العتمــاد املوؤ�س�ســـي من الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .

املــادة ) 7 (

تت�لى ال�زارة درا�سة طلب الرتخي�ص ، والتحقق من ا�ستيفائه لل�سروط وال�س�ابط املقررة 

لرتخي�س برامج الدرا�سات العليا .

املــادة ) 8 (

ت�سدر الوزارة الرتخي�س وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س خالل مدة ل تتجاوز )6( �ستة 

اأ�سهر من تاريخ ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص كافة ال�سروط وامل�ستـــندات املطل�بـــة ، ويعتـــرب 

انق�ساء هذه املدة دون البت فـيه مبثابة رف�س �سمني له .

املــادة ) 9 (

يجوز للموؤ�س�سة التعليمية التظلم كتابيا من القرار ال�سادر برف�س الرتخي�س اإلى الوزير 

خالل )60( �ستني يوما من تاريخ علمها به ، اأو انق�ساء املدة املحددة فـي املادة )8( من هذه 

الالئحة للبت فـيه ، ويتم البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، 

ويعترب انق�ساء هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم .
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املــادة ) 10 (

تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية بالبدء فـي طرح برامج الدرا�سات العليا املرخ�ص بــها خــالل مـدة 

ل تتجاوز )2( عامني من تاريخ اإ�سدار الرتخي�س ، واإل اعترب الرتخي�س ملغى .

املــادة ) 11 (

تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية قبل طرح برامج الدرا�سات العليا بت�فـري م�سادر مكتبية متن�عة 

وحديثة تلبي احتياجات الدار�سني فـي الربنامج ، ت�سمل الإ�سدارات العلمية الإلكرتونية ، 

واملطبوعـــة ، وخدمـــة الدخـــول اإلكرتونيا اإلى مكتبة املوؤ�س�سة التي ترتبط اأو تتعاون معها 

اأكادمييا اأو ت�ست�سيف براجمها ، كما توفر املوؤ�س�سة خمتربات ومرافق منا�سبة من حيث 

ال�سعة والتجهيزات العلمية احلديثة الالزمة لتنفـيذ الربنامج .

الف�صــل الثالــث

�شروط القبول بربامج الدرا�شات العليا

املــادة ) 12 (

ي�سرتط لقب�ل الطالب فـي برامج املاج�ستري االآتي :

تعليمية مو�سى  موؤ�س�سة  يعادلها من  ما  اأو  البكالوريو�س  �سهادة  - احل�سول على   1

بالدرا�سة فـيها من قبل الوزارة .

2 - األ يقل التقدير العام )املعدل الرتاكمي( عن " جيــد " ، اأو ما يعادله ، ويجوز قبول 

تقدير " مقبــــول " ب�سرط ت�فر خربة عملية ال تقــل عــن )2( �سنتــني فـــي جمال 

التخ�ســ�س ، مــع مراعــاة األ يتعــار�س ذلك مع �سوابط القبول املحددة مـن قبــل 

جهة االرتباط فـي الربامج امل�ست�سافة .

املــادة ) 13 (

جتوز للوزارة املوافقة على طلبات ذوي اخلربة للدرا�سة فـي برنامج املاج�ستري اإذا كان نظام 

املوؤ�س�سة التعليمية ي�سمح بذلك وفق ال�سوابط والقواعد املقررة فـي هذا ال�ساأن .
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املــادة ) 14 (

ي�سرتط لقب�ل الطالب فـي برامج الدكت�راه احل�س�ل على درجة املاج�ستري ، اأو ما يعادلها 
من موؤ�س�سة تعليمية مو�سى بالدرا�سة فـيها من قبل الوزارة .

املــادة ) 15 (

ي�سرتط لقب�ل الطالب فـي برامج الدرا�سات العليا املقدمة باللغة االإجنليزية احل�س�ل 
على م�ستوى )6( بحد اأدنى فـي نظام اختبار اللغة االإجنليزية الدويل )IELTS( الأكادميي ، 

اأو ما يعادله فـي الختبارات الدولية الأخرى . 

املــادة ) 16 (

تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية املرخ�ص لها ب�سروط القب�ل االأخرى فـي برامج الدرا�سات العليا 
التي تقرها الوزارة . 

الف�صــل الرابــع

التزامات امل�ؤ�ص�صة التعليمية عند تقدمي برامج الدرا�صات العليا

املــادة ) 17 (

برنامج  لكل  ال�ستيعابية  الطاقة  اأكادميي  عام  كل  بداية  فـي  التعليميـــة  املوؤ�س�ســة  حتــدد 
والدكتـــــ�راه  املاج�ستيــــــر  ر�سائـــــل  علــى  االأكادميــي  االإ�ســـراف  ويحت�ســـــب   ، عليـــا  درا�ســــات 
اخلا�ســـة  الداخليــــة  لالئحـــة  وفقـــا  التدريـــ�س  هيئـــة  لع�ســـو  التدري�ســـي  الن�ســـاب  �سمن 

بكل موؤ�س�سة تعليمية .
املــادة ) 18 (

الدرا�سات  برامج  فـي  املقب�لني  الطلبة  بقائمة  ال�زارة  مب�افاة  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  تلتزم 
العليـــا ، وجميـــع بياناتهم ، واأي وثائق اأخرى تطلبها بداية كل ف�سل درا�سي اأو عام درا�سي ، 
ح�سب االأح�ال ، مع التزام امل�ؤ�س�ســـة التعليمـــية بقبـــ�ل الطلبـــة وفقـــا لل�ســـروط الـــ�اردة 
فـي هذه الالئحة والالئحة الداخلية لكل موؤ�س�سة تعليمية ، ومبراعاة األ يتعار�س ذلك 

مع �س�ابط القب�ل املحددة من قبل جهة االرتباط فـي الربامج امل�ست�سافة .
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املــادة ) 19 (

ال�زارة  من  املعادلة  �سهادة  على  الطالب  ح�س�ل  من  بالتاأكــد  التعليميــة  امل�ؤ�س�ســة  تلتزم 
ملوؤهالته ال�سابقة ال�سادرة من خارج ال�سلطنة قبل ت�سجيلــه ، وكذلك التاأكــد مــن �سحــة 

ال�سهادات ال�سادرة من داخل ال�سلطنة .

املــادة ) 20 (

يحدد لكل طالب درا�سات عليـا فــي مرحلــة اإعــداد البحــث العلمــي م�ســرف علـــى الر�سالـــة 
ويجوز   ، م�ساعد  اأ�ستاذ  اأو   ، م�سارك  اأ�ستاذ  عن  العلمية  رتبته  تقل  ل  التخرج  م�سروع  اأو 

اإ�سافة م�سرف اأو اأكرث وفقا ملا حتدده الالئحة الداخلية للموؤ�س�سة التعليمية .

املــادة ) 21 (

تلتزم امل�ؤ�س�سة التعليمية بتقدمي تقرير اإلى ال�زارة عن تقييم الربنامج من قبل م�ؤ�س�سة 
تعليمية معتمدة )حملية اأو دولية( بعد عام اأكادميي واحد من تخريج الدفعة الأولى .

املــادة ) 22 (

العليا  الدرا�سات  برامج  تخ�سع   ، الالئحة  هذه  من   )21( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 
اأكادميي دولية  اأو موؤ�س�سة اعتماد  العمانية لالعتماد الأكادميي  الهيئة  للتقييم من قبل 

ب�سورة دورية كل )5( خم�س �سنوات .
الف�صــل اخلامــ�ص

اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 23 (

فـي حال قيام املوؤ�س�سة التعليمية بتقدمي برنامج درا�سات عليا دون احل�سول على الرتخي�س 
اأو ت�سجيل طلبة دون ا�ستيفاء �سروط القب�ل ، متنح امل�ؤ�س�سة التعليمية مهلة )90( ت�سعني 
يوما لتوفـيق اأو�ساع الطلبة املقبولني فـي الربامج امل�سار اإليها ، وفق اأحد اخليارات الآتية :

1 - نقل الطالب اإلى برنامج اآخر مرخــ�ص به  ، مقــدم فـــي امل�ؤ�س�ســة التعليمــية ذاتهــا 
مع ت�افر ال�سروط . 
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2 - نقــل الطالــب اإلى اأي م�ؤ�س�ســة تعليمية اأخرى يختارها داخل ال�سلطنة مع ت�افر 
ال�سروط ، على اأن تتحمل امل�ؤ�س�سة التعليمية املخالفة فارق الر�ســ�م الدرا�ســـية ، 

اإن وجدت .

3 - رد الر�س�م الدرا�سية اأو اأي ر�س�م اأخرى تقا�ستها امل�ؤ�س�سة التعليمية اإلى الطالب 
املت�سرر .

والقان�نية  املالية  التبعات  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  حتمل  مع  الطالب  ت�سجيل  اإلغاء   -  4
املرتتبة على ذلك ، ما مل تقرر الوزارة اإمكانية توفـيق اأو�ساعه .

املــادة ) 24 (

موافقة  دون  لها  املرخ�سة  الربامج  فـي  تغيري  باإجراء  التعليمية  املوؤ�س�سة  قيام  حال  فـي 
اأو�ساعها خالل فرتة  ، يتم اإخطار املوؤ�س�سة التعليمية كتابة للعمل على ت�سحيح  الوزارة 

زمنية ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار .

املــادة ) 25 (

املادتني )23( و)24( من هذه الالئحة -  الواردة فـي  اإلى الإجراءات  للوزارة - بالإ�سافة 
درجة  مع  يتنا�سب  مبا   ، املخالفة  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  على  اإدارية  جزاءات  ت�قيع  اقرتاح 

وج�سامة املخالفة ، وعر�س املقرتح على جمل�س التعليم للبت فـيه .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

قــرار وزاري

 رقـم 2019/346

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،
ال�سادرة  احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإلى 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

ي�ستبدل بن�ص البـــند )اأ( من املادة )15( مــن الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري 
وحماية الرثوة املائية احلية امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي :

" يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح طوال العام ، ما عدا الفرتة من اليوم ال�سابع من �سهر 
دي�سمرب حتى اليوم ال�ساد�ص ع�سر من ال�سهر ذاته " .

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي :  2  /  3   / 1441هـ
املوافـــــق : 30  / 10 / 2019م

 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
 وزيـــــر الزراعــــــة والثــــــــروة ال�سمكيـــــــــــة
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الهيئــة العامـة للدفــاع املدنــي والإ�سعـــاف
قــــرار 

رقــــم 2019/234
باإجراء تعديل فـي اجلزء الأول من متطلبات الوقاية 

واحلماية من احلريق فـي املباين ال�سادرة بالقرار رقم 2002/77
ا�ستنادا اإلى قانون الدفاع املدين ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقــم 91/76 ، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 باإن�ساء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعـــاف ،       
واإلى نظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 2014/68 ، 
واإلــى القــرار رقـــم 2002/77 باعتمــاد تنفـيــذ اجلزء الأول مــن متطلبـــات الوقايــة واحلمايـــة 

من احلريق فـي املبانـي ، 
واإلى قرار اأ�سحاب ال�سمو واملعالـــي وزراء الداخليـــة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليــج 
العربيــة فـي الجتمـــاع اخلامــ�س والثالثني املنعقد فـي اململكة العربية ال�سعوديـــــة بتاريــخ 
29 نوفمرب 2016م ، ب�ساأن اعتماد �سروط الوقاية واحلماية وال�سالمة فـي مواقف ال�سيــــارات 

الآلية ، وا�سرتاطات الوقاية واحلماية فـي امل�سابح ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على اجلزء الأول من متطلبات الوقايــة واحلمايـــة من احلريــق 
فـي املبانـــي ، امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

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

�سـدر فـي  : 15 مـن �سفـــــــــــر 1441هـ
املوافـــــق  : 14 مـن اأكتوبــــــر 2019م

الفريق / ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي
املفتــ�س العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
رئيـــــــــ�س جملــــــــــــ�س اإدارة الهيئــــــــــــة 
العامـة للدفــاع املدنـــــي والإ�سعــــاف
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تعديـالت فـي اجلـزء الأول

 مـــن متطلبـــات الوقايـــة واحلمايــة 

من احلريق فـي املباين ال�سادر بالقرار رقم 2002/77

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بعبارة " متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املباين " الواردة فـي عنوان 

القرار رقم 2002/77 ، العبارة الآتية : " متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ساآت " .

املــادة ) 2 (

ي�سـاف اإلــى البنـــد )1/2/1/2 مبانــــي التجمعــــات( من )2 - ت�سنيـــف املبانــــي واملن�ســاآت( 

من الباب الأول )املتطلبات الوقائية العامة للحماية من احلريق فـي املن�ساآت( من اجلزء 

الأول من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ساآت امل�سار اإليه ، عنوان جديد ، 

ن�سه الآتي " امل�سابـــح " .

املــادة ) 3 (

ي�ساف اإلى البند )1/1( من )1 - تعريف مباين التجمعات( من  الباب اخلام�س )متطلبات 

الوقاية واحلماية من احلريق فـي مباين التجمعات( من اجلزء الأول من متطلبات الوقاية 

واحلماية من احلريق فـي املن�ساآت امل�سار اإليه ، عنوان جديد ، ن�سه الآتي " امل�سابـــح " . 

املــادة ) 4 (

ت�ساف اإلى الباب اخلام�س )متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي مباين التجمعات( 

من اجلزء الأول من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ساآت امل�سار اإليه ، فقرة 

جديدة برقم )10( ، ن�سها الآتي :
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ا�سرتاطات الوقاية واحلماية فـي امل�سابح :10 

ا�سرتاطات ال�سالمة املعمارية  :1/10 

و�سول ال�سالمل اإلى قاع امل�سبح لكل ركن من الأركان على اأن تكون مزودة 1/1/10 
مبقاب�س يدوية .

وجـــود مقابـــ�س يدويـــة علــى حافة  جدار حو�س  امل�سبح على ارتفاع )15�سم(  2/1/10 
خم�سة ع�سر �سنتيمرتا عن �سطح املاء .

اأن تكــــون الأر�سيــــة علــــى حافــــة امل�سبـــــح ومـــن جميــــع اجلهــــات ، ومانعــــة 3/1/10  
من النزلق بعر�س )3م( ثالثة اأمتار .

اأن يكون قاع امل�سبح متدرج النحدار من جهة العمق .4/1/10 

و�سع �سلم الغط�س )القفاز( من جهة العمق ، مع وجود حواجز حديدية 5/1/10  
خا�سة من جهة ال�سعود .

اأن تكــــون جميـــــع التمديــــدات الكهربائــيـــة والإ�ســـاءة الداخليـــة للم�سبـــح 6/1/10 
من الأنواع اخلا�سة املانعة لنفاذ املاء اإليها .

توفـري التهوية والإ�ساءة املنا�سبة وفقا حلجم امل�سبح .7/1/10  

ا�سرتاطات ال�سالمة فـي اأثناء الت�سغيل :2/10  

عدم جتاوز احلد الأعلى لطاقة امل�سبح ال�ستيعابية من الأ�سخا�س .1/2/10 

اأن يخ�س�س ما ل يقل عن منقــذ واحـــد فــــي كـــل فتــرة ي�ستخـــدم فـيـــها 2/2/10  
امل�سبح ول يجوز تكليفه باأي اأعمال اأخرى تتعلق بالتدريـــب اأو الإ�ســـراف 
اأو الإدارة كمـــا يجـــب اأن يكــــون حا�ســـال علــــى دورة فــي الإ�سعافات الأولية ، 

معتمدة من مركز تدريب معتمد .

يخ�س�س للمنقذ مقعد خا�س مرتفع للمراقبة .3/2/10 

ل ي�سمح با�ستخدام �سلم الغط�س اإل حتت اإ�سراف املدرب .4/2/10  
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اإزالته 5/2/10 بعد  اإل  الكلور  بعد تنظيفه مبادة  امل�سبح  با�ستخدام  ال�سماح  عدم 
بالآلة اخلا�سة به .

توفـري عدد كاف من املعدات والأدوات اخلا�سة بالإنقاذ مثل طوق النجاة .6/2/10  

توفـري �سندوق لالإ�سعافات الأولية ، وا�سطوانة اأوك�سجني ، مع جهاز الإنعا�س .7/2/10  

ف�سل املنطقة العميقة ب�سريط حتذيري عائم .8/2/10 

العمل على اإ�سالح اأي خلل ظاهر قد ي�سكل خطرا على م�ستخدمي امل�سبح .9/2/10 

تعليق اللوحة الإر�سادية ح�سب الت�سميم املعـد لهــذا الغــر�س بكـــل جهـــة 10/2/10 
مـــن جهــــات امل�سبح الأربع .

موا�سفات اللوحات التحذيرية للم�سابح  :3/10 

ثمانون 1/3/10   �سم(   80( قدرهــــا   ، عر�سيــــة  مب�ساحة  ال�سكل  م�ستطيلة  لوحة 
�سنتيمرتا وطولية ، قدرها )100�سم( مائة �سنتيمـــرت ، تعلق فـي كل جهة 

من جهات امل�سابح ، وعلى ارتفاع )150�سم( مائة وخم�سني �سنتيمرتا .

لوحة �سفراء يكتب عليها باخلط الأ�سود العبارة الآتية :2/3/10  

)) حتذيــر ((

1 - عدم الغو�س فـي العمق لفرتة طويلة ملر�سى القلب والربو وال�سرع مع تفادي الإجهاد .

2 - �سرورة وجود ويل الأمر لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن )10( ع�سر �سنوات .

3 - عدم املزاح بالأيدي اأو باأي اأدوات اأخرى فـي اأثناء ال�سباحة ، وحول امل�سبح .
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املــادة ) 5 (

ت�ساف اإلى ) 9 - �سروط وقائية خا�سة " مواقف ال�سيارات " (  من الباب الـــحـــادي ع�ســـر 
اإليـــه ،  من الــجزء الأول مــن متطلـبات الوقاية واحلماية من احلريق فـي املن�ساآت امل�سار 

فقرة جديدة برقم )2/5/9( ، ن�سها الآتي :

ا�سرتاطــات الوقايـــة واحلمايــة وال�سالمــة ملواقــف ال�سيــارات 2/5/9 
الآليــــة فـي نظـام وقوف ال�سيــارات الآلـي

تعريف نظام وقوف ال�سيارات الآيل :1/2/5/9    

نظام وقوف ال�سيارات الآيل : هو نظام ميكانيكي م�سمم للتقليل من امل�ساحة 1/1/2/5/9    
وامل�ساحات   بال�سكان  املزدحمة  الأماكن  فـي  وخا�سة   ، ال�سيارات  لوقوف 
املحدودة ذاتها ، وهو على غرار مواقف  ال�سيارات املتعددة الأدوار ، وي�سمح 
لل�سيارات بال�سطفاف على م�ستويات متعددة ، ويوفر نظاما ميكانيكيا 

لنقل ال�سيارات من واإلى اأماكن الوقوف .

ا�سرتاطات املوقع  :2/2/5/9   

درا�ســـة 1/2/2/5/9    وتقدمي   ، الإدارية  حدودها  فـي  البلدية  موافقة  على  احل�سول 
هند�سية تت�سمن  تفا�سيل قاعدة الوحدة ، وطريقة ح�ساب عمقها ، ونوع 

ال�سبة اخلر�سانية ، وتكون معتمدة من مكتب ا�ست�ساري هند�سي .

وجود م�سافة ل تقل عن )3 م( ثالثة اأمتار بني الوحدة ، واملبنى املجاور ، 2/2/2/5/9  
وفـي حـــال مـــا اإذا كانـــت امل�سافــة اأقل من ذلك ، فـيجب اأن تكون اجلدران 
تقـــل  ل  ملـــدة  للحريـق  مقاومة  املجاورة  للمباين  والأر�سيات  والقواطع 

. )NFPA88A( ساعتني� )عن )2

-39-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

املوا�سفات الفنية :3/2/5/9 

اأن تكون جميع اأجزاء املواقف مطابقة للموا�سفات واملقايي�س اخلليجية 1/3/2/5/9  
والعاملية .

تغطية الرتو�س وال�سيور املك�سوفة عند املحرك الرئي�سي للوحدة املراد 2/3/2/5/9 
تنفـيذها طبقا للموا�سفات القيا�سية اخلليجية والعاملية .

�شروط الوقاية واحلماية :4/2/5/9 

تركيب اأنابيب راأ�سية جافة على اأطراف الوحدة ، وتغطى كافة امل�ستويات 1/4/2/5/9 
مبر�سات مياه من النوع اجلداري ، ت�ستخــدم مـــن قبـــل الدفـــاع املدنـــي 

فـي حال ن�سوب حريق فـي اإحدى ال�سيارات .

تركيب لوحة اإر�سادية وا�سحة ومقروءة بعدة لغات ، وبحد اأدنى لغتـــان : 2/4/2/5/9 
)العربية ، والإجنليزية( يو�سح فـيها كافة التعليمات ، مع اأرقام �سيانة 

الطوارئ ، واأرقام الت�سال بالأمن التابع للمبنى .

ارتفاع املواقف يجب األ يزيد على )25م( خم�سة وع�سرين مرتا .3/4/2/5/9 

توفـري طفايات حريق يدوية فـي املوقع .4/4/2/5/9  

فـي حال تغطية الوحدة يجب مراعاة اأن تكون اجلوانب مفتوحة بن�سبة   5/4/2/5/9  
ل تقل عن )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة من م�ساحة اجلدار اخلارجي 

للمبنى ، وعلى جهتني متقابلتني .

مالئمة 6/4/2/5/9  غري  اإليها  امل�سار  املوا�سفات  ح�سب  الوحدة  هذه  اأن  تو�سح  اأن  يجب 
ل�ستعمال ذوي الحتياجات اخلا�سة .

و�سع احلماية املنا�سبة للقوائم اخلا�سة مبوقف ال�سيارات الآيل لوقايتها 7/4/2/5/9  
من ا�سطدام ال�سيارات بها فـي اأثــناء الدخــــول اأو اخلــــروج مــــن املوقـــف 

اأو من اأي حوادث اأخرى غري متوقعة .
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وال�سياج 8/4/2/5/9   املركبة(  )من�سة  املتحركة  الأجزاء  بني  خلو�س  م�سافة  اإيجاد 
املحيط بالوحدة  مب�سافة ل تقل عن )50 �سم( خم�سني �سنتيمرتا .

، مع و�سع احلماية 9/4/2/5/9   ال�سحيح  للوقوف  لل�سائقني  املر�سدة  املرايا  توفـري 
الالزمة لها من ال�سدمات .

احلـــالت 10/4/2/5/9  فــــي  بالو�سول  ي�سمــح  الوحــدة  زوايا  اإحدى  �سلم على  تركيب 
الطارئة لكافة امل�ستويات من النوع  ذي احلواجز الواقية من ال�سقوط 
على طول ال�سلم ، على اأن يكون  اجلزء الأ�سفل قابال للطي ملنع ت�سلق 

العابثني ، اأو الأطفال .

متطلبات ال�سالمة الكهربائية  :5/2/5/9 

اإي�سال كل وحدة بقاطع كهربائي م�ستقل .1/5/2/5/9 

عمل الأر�سيات الالزمة لكل وحدة بطريقة م�ستقلة .2/5/2/5/9 

تركيب اإ�ساءة منا�سبة .3/5/2/5/9 

مولد 4/5/2/5/9   بوا�سطة  الوحدة  ت�سغيل  يتم  الكهربائي  التيار  انقطاع  حال  فـي 
كهربائي احتياطي .

الت�سغيل وال�سيانة  :6/2/5/9 

الأ�سخا�س على مدار 1/6/2/5/9  الت�سغيل من قبل  اأجهزة  ا�ستخدام  ملنع  وجود م�سغل 
)24( الأربع والع�سرين �ساعة .

من 2/6/2/5/9  للم�سغلني  �سهادة  ومنح   ، العميل  قبل  من  الت�سغيل  فريق  تدريب 
الوحدة والتعامل  بت�سغيل  باأنهم على خربة ودراية  للتاأكد  املورد  طرف 

معها .

تو�سيح مهام امل�سغل ، واإبالغ العميل ، واإلزامه بذلك .3/6/2/5/9 

تو�سيح مهام فريق ال�سيانة ، والتعهد باللتزام بها من قبل املورد .4/6/2/5/9 
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بلديـــة م�سقــــط
قـــرار

رقـــم 2019/219
باإ�سدار الئحة اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة 
باالأن�سطــــة ذات ال�سلــــة بال�سحـــــة العامــــة 

ا�ستنادا اإلى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ، 
واإلى الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ، 

واإلى لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سادرة 
بالقرار الإداري رقم 2011/168 ، 

واإلى القرار رقم 201٧/55 ب�ساأن حتديد اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

 تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�ســـة بالأن�سطـــة ذات ال�سلـــة بال�سحـــة العامـــة 
بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الإداري رقم 2011/168 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 23 مـن �سفـــــــــر 1441هـ
املـوافــــق : 22 مـن اأكتوبـــــر 2019م

املهند�س/ ع�سام بن �سعود الزدجايل 
                                                                                                      رئيــــــــ�ض بلديـــــــــــــــة م�سقــــــــــــط
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الئحة اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة 
باالأن�سطــة ذات ال�سلـــة بال�سحـــة العامـــة

الف�ســل االأول
اال�سرتاطات ال�سحية العامة للأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة

املــادة ) 1 (
يجب ملزاولة اأي من االأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية 
املن�شو�ص عليها فـي هذه الالئحة ، واال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بكل ن�شاط ، واإعداد 
خمطط هند�سي تف�سيلي للم�سروع يبني املرافق ، وم�ساحاتها ، واحل�سول على الرتخي�ض 

البلدي الالزم ، وموافقات اجلهات املعنية .
املــادة ) 2 (

نـــ�ض خـــا�ض فـــي اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�ســـة  دون االإخالل مبا ورد ب�ساأنه 
، يلـــزم ملمار�سة تلك االأن�ســـطة ا�ستيفــــاء  االأن�سطة املختلفة ذات ال�سلـــة بال�سحة العامــــة 

اال�سرتاطات ال�سحية العامة االآتية :
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملبنى :

اأ - اأن يكون مطابقا للموا�سفات الفنية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�سة .  

اأن متار�ض االأن�سطة الواردة فـي هذه الالئحة فـي املباين ال�سكنية التجارية  ب - 
واملباين التجارية .

ج - اأن تكون االأ�سقف بارتفاع منا�سب بحيث ال يقل عن )3( ثالثة اأمتار ، وم�سممة 
بطريقة حتول دون جتمع املخلفات والرت�سبات الناجتة عن الرطوبة واإيواء 
ارتفاع  اأ�سقف معلقة فـي حالة جتاوز  ، وميكن تركيب  احل�سرات والقوار�ض 

ال�سقف )3( ثالثة اأمتار .

د - اأن تكون اأر�سيته من مادة قوية مانعة من االنزالق ، وال تتاأثر باملياه واالأحما�ض 
والقلويات والبخار ، و�سهلة التنظيف ، وخالية من ال�سقوق ، وم�سممة مبيل 

ي�سمح بت�سريف املياه لت�سهيل عملية التنظيف . 

هـ - اأن تكون حوائطه مغطاة من الداخل بالبالط حتى ال�شقف ، واأن يكون �شقفه 
مطليا باللون الفاحت .
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اأن يكـــون جيـــد االإ�ساءة والتهوية والتكييف ، واأن تكون جميع النوافذ فـيه  و - 
مغطاة ب�سلك �سبكي �سيق الن�سيج ملنع دخول احل�سرات والقوار�ض .

ز -  اأن يكون مزودا باأجهزة االإنذار الكهربائية الالزمة للتنبيه فـي احلاالت الطارئة .

وفــــي جميـــع االأحــــوال يجب اأخذ موافقة بلدية م�سقط عند اإجراء اأي تعديالت 
على املبنى �سواء على ت�سميمه اأو على �ساحاته اخلارجية .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالكهرباء :
اأ -  اأن تكون كافة التمديدات والرتكيبات الكهربائية مطابقة للموا�سفات القيا�سية 

املعتمدة من اجلهات املخت�سة .

ب - و�سع االأجهزة الكهربائية فـي اأماكن منا�سبة لت�سهيل عملية التنظيف .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملياه :
اأ - اأن تكون خزانات املياه مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة خلزانات مياه 

ال�سرب ، واأن تكون ذات اأغطية حمكمة االإغالق .

ب - اأن تكون جميع اأنابيب املياه م�سنوعة من مادة غري قابلة لل�سداأ اأو التفاعل 
اأن تكون جميع  ، ويجــب  املعتمـــدة  القيا�سية  املياه ومطابقة للموا�سفات  مع 
الرتكيبــــات والتجهيــــزات ال�سحيــــة كاملغا�ســـل م�سنوعـــة من مواد غري قابلة 

لل�سداأ ومطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة . 

ج - تركيب مر�سحات لتنقية املياه ذات كفاءة منا�سبة مطابقة للموا�سفات املعتمدة .

د - االلتــــزام بتنظيــــف وتطهيــــر خـــزان امليـــاه مبعــــدل )2( مرتــــني علـــى االأقــــل 
فـي ال�سنة ، مع مراعاة اإغالقه باإحكام ب�سفة م�ستمرة .

رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه :
اأ - اأن تكون اأر�شيتها وحوائطها مغطاة ببالط �شهل التنظيف ، واأن يكون بالط 

االأر�سية مانعا من االنزالق .

ب - اأن تكون مزودة مبغ�سلة لالأيدي ومواد مطهرة وو�سيلة للتجفـيف .

ج - اأن تكون مزودة مبراوح �سفط ذاتية الغلق .

د - اأن تكون مزودة بوعاء للنفايات ذات اأغطية تفتح بالقدم .

هـ - االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بال�سرف ال�سحي :
اأ - اأن تكـــون جميـــع تو�سيالت ال�سرف ال�سحي مطابقة للموا�سفات القيا�سية 

املعتمدة .

ب - اأن تكـــون اأحـــوا�ض الغ�سيل مزودة باملحاب�ض الالزمة ملنع رجوع املياه العادمة 
التفتيـــ�ض واخلزانـــات اخلا�سة بطريقة متنع  واأحـــوا�ض  ومو�سولة بفتحات 

ت�سرب املياه والروائح الكريهة .

ج - معاجلة املخلفات ال�سائلة الناجتة عن عمليات الت�سنيع وت�سريفها مبراعاة 
الت�سريعات والقرارات ذات ال�سلة .

�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بال�سالمة العامة :
اأ - احل�سول على موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف فـي كل االأمور 

املتعلقة باالأمن وال�سالمة الداخلة فـي اخت�سا�سها .

ب - توفـري �سندوق اإ�سعافات اأولية مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة .

�سابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالنظافة العامة :
اأ - االلتزام بنظافة جميع مرافق املبنى واالأجهزة واالأدوات وخزانات املياه .

ب - اأن يكـــون املبنـــى جمهزا باأوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات اأغطية تفتح 
ب�سغط القدم ، وا�ستخدام اأكيا�ض بال�ستيكية لتجميع النفايات عند اال�ستخدام 

حلني التخل�ض منها فـي االأماكن واحلاويات املخ�س�سة لهذا الغر�ض .

ج - توفـري حاويات كبرية لتجميع النفايات ، وذلك بالن�سبة لالأن�سطة التي ينتج 
منها عادة كميات كثرية من النفايات .

د - تخ�سي�ض عامل على االأقل للقيام بعمليات النظافة .

هـ - تنظيف وتطهري االأر�سيات واحلوائط واالأ�سطح واالأجهزة واالأدوات يوميا .

ثامنا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبكافحة احل�سرات والقوار�ض :
والقــوار�ض والتعاقـــد  املنا�سبة ملكافحة احل�سرات  الو�سائل واالأدوات  يجب توفـري 

مع اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة فـي احلاالت التي حتددها بلدية م�سقط .
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تا�سعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالعاملني :
اأو �سهــادة تدريــب �ســادرة مـن معهــد معتمــد  اأ - احل�ســـول علـــى موؤهـــل علمـــي 

وفقا لالأن�سطة التي حتددها بلدية م�سقط .
ب - احل�سـول علـى �سهـادات �سحيـة �سارية املفعول ، �ســـادرة مــن اجلهــة املخت�ســـة 
الفحو�سات  باإجراء  وااللتـــزام   ، املعدية  االأمرا�ض  من  العاملني  خلو  تفـيد 

الطبية الدورية عليهم .
ج - اأال يكـون �شكن العاملـني مفتوحا على اأي من مرافق املبنى املعد ملمار�شة الن�شـاط .

اأثــنـــاء �ساعـــات العمـــل فــــي االأن�سطـــة  د - توفــــري غرفـــة لراحـــة العاملـــني فــــي 
التي حتددها بلدية م�سقط .

هـ - توفـري مغا�سل الأيدي العاملني مزودة بال�سابون ال�سائل واملواد املعقمة .
و - التزام العاملني بعدم التدخني فـي مرافق املحل .

ز - االلتزام بالنظافة ال�سخ�سية وارتداء املالب�ض اخلا�سة بالعمل وفق متطلبات 
وتقليم  والقفازات  والكمامات  كالقبعات  م�سقط  بلدية  حتددها  التي  املهنة 
االأظافر والعناية بنظافتها وغ�سل االأيدي باملاء وال�سابون قبل العمل وبعد 

مل�ض اأي م�سدر للتلوث .
ح - عدم ارتداء العاملني ال�ساعات واخلوامت واحللي فـي اأثناء العمل .

 ط - جتنب املمار�شات غري ال�شحية فـي اأثناء ممار�شة الن�شاط .
املــادة ) 3 (

ال يجوز اإ�شافة ن�شاط اأو مرافق للمحل اإال بعد احل�شول على موافقة م�شبقة من بلدية م�شقط .

املــادة ) 4 (

ال يجوز الرتخي�ض مبزاولة اأحد االأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة فـي احلاالت االآتية :
اأ - اإذا كـــان نـــوع ا�ستعمــــال االأر�ض حمـــل طلب الرتخي�ض �سكنيا اأو زراعيا ما مل يتم 

الن�ص بخالف ذلك فـي اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبمار�شة كل ن�شاط .
ب - وجـــود اأنابيب لل�سرف ال�سحي اأو غـــرف تفتيـــ�ض املجــــاري اأو خزانــــات التحليـــل 

فـي املكان حمل طلب الرتخي�ض .
ج - اإذا كان املكان حمل طلب الرتخي�ض اأ�سفل البنايات حتت م�ستوى �سطح االأر�ض ، 

وذلك ما مل تتوافر فـيه و�سائل ال�سالمة العامة ، وو�سائل ت�سريف املياه .
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املــادة ) 5 (

يجب متكني موظفـي بلدية م�شقط ممن منحوا �شفة ال�شبطية الق�شائية من الدخول 
والتفتي�ض على املحالت التجارية وملحقاتها فـي اأي وقــت ، ومراقبــة كافة و�سائل النقل 

لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة .
الف�ســل الثانــي

اال�سرتاطـات ال�سحيـة اخلا�سـة

بـممار�شــة ن�شــاط احلالقــة للرجــال

املــادة ) 6 (

حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال على النحو االآتي :                                       
 اأ - موقع انتظار الزبائن .

ب - موقع اأو اأكرث للحالقة .

املــادة ) 7 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط احلالقة للرجال ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
 اأ - اأن يكون املحل جمهزا بكرا�سي حالقة وطاوالت ومرايا منا�سبة .

ب - اأن يكون املحل جمهزا مبغ�سلة لالأيدي مت�سلة مب�سدر للمياه ال�ساخنة ، ومزودة 
باملنظفات واملطهرات الالزمة لتنظيف وتطهري عدد احلالقة بعد كل ا�ستخدام .

ج - اأن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من اأدوات احلالقة .

د - اأن يكون املحل مزودا باأجهزة لتعقيم اأدوات احلالقة مطابقة للموا�سفات القيا�سية 
املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .

هـ - اأن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من مراييل وفوط ومنا�شف احلالقة من القما�ص 
غري القابل لالمت�سا�ض ، واأن حتفظ على اأرفف بعيدة عن البخار والرطوبة ، مع 

مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار . 
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و - توفـيـــر �شلـــة جلمـــع امل�شتعمل من الفوط واملنا�شف حتــى يعــاد غ�شلهـــا ، ومينـــع 
ا�ستعمالها الأكرث مـــن مـــرة دون غ�سلهـــا ، وحفظهـــا داخل اأكيا�ض بال�ستيكية بعد 
غ�سلهــــا حليــــن ا�ستخدامهــــا ، وال ي�سمـــح بغ�سلهـــا فــــي االأمـــاكن غـــري ال�سحيـــة ، 

اأو جتفـيفها فـي اخلارج ، اأو ا�ستخدامها لزبون اآخر بعد اإعادة جتفـيفها دون غ�سلها .

ز - اأن يكون جمهزا مبقاعد كافـية النتظار الزبائن مقابل كل كر�سي حالقة .

ح - توفـري مفار�ض ورقية )رول( لكل كر�سي حالقة ، وت�ستخدم ملرة واحدة . 

ط - اأن يكـــون مزودا بعدد كاف من املعاطف البي�شاء النظيفة ال�شتخدام العاملني لها 
فـي اأثناء العمل .

اأوليـــة جمهز بكافة االأدوات وامل�ستلزمات  اإ�سعافـــات  اأن يكــــون جمهـــزا ب�سنـــدوق  ي - 
الطبية الالزمة .

ك - فـي حالـــة قيــام املحل بتقدمي خدمة �سبغ ال�سعر اأو تنظيف الوجه يلزم توفـري 
م�ساحة اإ�سافـية منف�سلة ال تقل عن )4م2( اأربعة اأمتار مربعة لكل منها باملحل .

، وم�سحة  ، وم�سط  الواحد ككمامة  اال�ستعمال  ذات  االأدوات  با�ستخدام  االلتزام   - ل 
طبية ، وواقي الكر�سي ، وقفازات ، وحامل ال�سفرة ، واملريلة البال�ستيك التي يجب 
اأن تكون من مواد �سديقة للبيئة وقابلة للتحلل ، مع �سرورة توفـري حاويات ذات 
االأدوات  ا�ستخدام  ، ويجوز  امل�ستخدمة  املراييل  غطـــاء حمكـــم خم�س�ســـة جلمــع 

اخلا�سة بكل زبون .

م - اأن يكون املحل جمهزا بحاويات خا�سة للتخل�ض من املواد احلادة .

املــادة ) 8 (

يجب اأن تكون حمالت احلالقة للرجال م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية االآتية :
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع انتظار الزبائن :

اأمــــتار  اأربعـــة  اأال تقل عــــن )4م2(  اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على  اأ - 
مربعة ، واأن يكون جمهزا بديكورات منا�سبة .

ب - اأن تكون الكرا�سي اأو الكنبات املخ�س�سة النتظار الزبائن ذات جودة عالية .
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ج - ميكن تزويده باأجهزة ت�سلية كالتلفاز . 

د - ميكن توفـري براد ماء لل�سرب خلدمة الزبائن .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع احلالقة : 
اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل ، على اأال تقل عن )16م2( �ستة ع�سر مرتا 

مربعا .

ب - ميكن تق�سيم املوقع اإلى مواقع �سبه م�ستقلة ، وتخ�سي�ض موقع لكل كر�سي 
حالقة ، واأن يكون جمهزا باأدوات احلالقة الالزمة ، وميكن توفـري مغ�سلة 

م�ستقلة لكل كر�سي حالقة .

ج - اأن يكون جمهزا بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح بوجود 
م�سافة فا�سلة ال تقل عن )1.5( مرت ون�سف املرت بني الكر�سي واالآخر .

د - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة اأو اأكرث لغ�سل ال�سعر .

هـ - ميكن تزويده بجهاز لتعقيم الفوط واملنا�شف .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه : 
فـي حال اإ�سافة دورة مياه يجب اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات املن�سو�ض عليها 

فـي اال�سرتاطات ال�سحية العامة ، واأال تفتح مبا�سرة على موقع احلالقة .
املــادة ) 9 (

يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط احلالقة للرجال االآتي :
اأ - ا�ستخدام م�ستح�سرات التجميل منتهية ال�سالحية ، اأو التي ال حتمل بطاقة 
بيانات اأو غري امل�سرحة من قبل وزارة ال�سحة ، ووزارة التجارة وال�سناعة ، 

مع وجوب التخل�ض منها .

ب - القيام باأي اأعمال تتطلب تدخالت طبية وعالجية .

. )Peeling( ج - اإجراء عمليات تق�سري الب�سرة

د - بيع وا�ستخدام الو�سفات لالأغرا�ض العالجية .

هـ - اإجراء عملية زرع ال�سعر .

و - الو�سم .
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الف�ســل الثالــث

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة

مبمار�شة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�شية الرجالية

املــادة ) 10 (

حتدد مرافق مركز العناية ال�سخ�سية الرجالية على النحو االآتي :
 اأ - غرفة انتظار الزبائن .

ب - غرفة احلالقة .
ج - موقع العناية بالب�سرة .
د - موقع العناية بال�سعر .

هـ - حمام بخار للج�سم .
و - موقع تقليم وتنظيف االأظافر .  

ز - دورة مياه اأو اأكرث .
املــادة ) 11 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�شية الرجالية ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
، ومزودا  ال�ساخنة  للمياه  يكــــون جمهــــزا مبغ�سلــــة لالأيــدي مت�سلة مب�سدر  اأن   - اأ 
باملنظفات واملطهرات الالزمة لتنظيف وتطهري عدد احلالقة بعد كل ا�ستخدام .
ب - توفـري اأجهزة اأو مواد كيميائية م�سرح با�ستخدامها لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة .

ج - اأن يكون املركز جمهزا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف من القما�ص غري القابل 
لالمت�سا�ض مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار . 

د - توفـري �شلة جلمع امل�شتعمل من الفوط واملنا�شف حتى يعاد غ�شلها ، ومينع ا�شتعمالها 
الأكرث من مرة دون غ�سلها ، وحفظها داخل اأكيا�ض بال�ستيكية بعد غ�سلها حلني 
ا�ستخدامها ، وال ي�سمــح بغ�سلهــا فـي االأماكــن غــري ال�سحيــة واملنا�سبة ، اأو اإعادة 

جتفـيفها وا�ستخدامها لزبون اآخر ، وال ي�سمح بن�سرها فـي اخلارج .
واملريلة   ، ال�سفرة  كحامل  الواحد  اال�ستعمال  ذات  االأدوات  با�ستخــــدام  االلتـــزام   - هـ 
البال�ستيك ، وكمامة ، وقفازات ، وجل احلالقة ، وم�سط ، وم�سحة طبية ، وواقي 

الكر�سي .
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و - اأن يكون املركز جمهزا بعدد كاف من االأدوات امل�سنوعة من مواد غري قابلة لل�سداأ 
وخالية من ال�سقوق والروا�سب ، واأن تكون من مواد عالية اجلودة .

ز - اأن يكون جمهزا ب�سندوق اإ�سعافات اأولية جمهز بكافة االأدوات وامل�ستلزمات الطبية 
الالزمة .

ح - اأن يكون املركز جمهزا باأرفف واأدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف واأدوات ومواد 
التجميل بعيدا عن البخار والرطوبة مع مراعاة تخ�سي�ض مكان م�ستقل حلفظ 

املواد الكيميائية واملطهرات .
ط - االلتزام باملحافظة على نظافة املركز واالأدوات واالأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة م�ستمرة . 
ي - يجب و�سع مفار�ض ورقية )رول( لكل �سرير ، وت�ستخدم ملرة واحدة ، وتغيريها 

مع كل زبون فـي اأماكن تقدمي اخلدمة .
ك - االلتزام مبكافحة احل�سرات والقوار�ض وفقا لال�سرتاطات ال�سحية العامة .

النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح  باأوعية جلمع  اأن يكون املركز جمهزا  ل - 
ب�سغط القدم حلني التخل�ض منها فـي احلاويات اأو االأماكن املعدة لذلك ، على اأن 

يتم توفـري حاويات خا�سة للتخل�ض من املواد احلادة .
م - التخل�ض من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�سة ، 

وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز . 
ن - توفـري و�سائل اإ�ساءة كهربائية كافـية واأجهزة تكييف و�سفط تتنا�سب مع م�ساحة 
ون�شاط املركز ، على اأن تكون جميع التمديدات والتو�شيالت الكهربائية اخلا�شة 

بها اآمنة .
�ض - تنظيف وتطهري االأر�سيات واحلوائط واالأ�سطح واالأجهزة واالأدوات يوميا با�ستخدام 

مواد مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .
ع - اأن تكون جميع امل�ستح�سرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�سفات 

القيا�سية املعتمدة .
ف - يجب و�سع مل�سق على عبوة م�ستح�سرات التجميل يبني تاريخ الفتح ، وخا�سة 

امل�ستح�سرات التي تعتمد فرتة انتهاء ال�سالحية اعتبارا من تاريخ الفتح .
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املــادة ) 12 (

تقل  اأال  على  العمل  حجم  مع  الرجالية  ال�سخ�سية  العناية  مركز  م�ساحة  تتنا�سب  اأن  يجب 
م�ستوفــــيا  يكـــون  واأن   ، مربـــعا  متـــرا  خم�سني  )50م2(  عـــن  للمركـــز  االإجماليـــة  امل�ساحــة 

لال�سرتاطات ال�سحية االآتية :
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغرفة انتظار الزبائن :

اأمتار  ت�سعة  )9م2(  عن  تقل  اأال  على  العمل  حجم  مع  م�ساحتها  تتنا�سب  اأن   - اأ 
مربعة .

ب - اأن تكـــون الكرا�ســـي اأو الكنبــات املخ�س�سة النتظار الزبائن منا�سبة ، يتنا�سب 
عددها مع عدد االأن�سطة التي متار�ض فـي املركز ، وميكن تخ�سي�ض مواقع 

خم�ش�شة لال�شتقبال فـي كل ن�شاط .

ج - ميكن تزويدها باأجهزة ت�سلية كالتلفاز . 

د - ميكن توفـري براد ماء لل�سرب خلدمة الزبائن .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغرفة احلالقة : 
اأ - اأن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على اأال تقل عن )6م2( �ستة اأمتار مربعة 
لكر�سي حالقة واحد ، وت�ساف م�ساحة )4م2( اأربعة اأمتار مربعة لكل كر�سي 

حالقة اإ�سافـي .

ب - اأن تكون جمهزة مبغ�سلة خا�سة .

ج - اأن تكون جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .

د - اأن تكون جمهزة باأدوات احلالقة الالزمة .

هـ - اأن تكون مزودة بجهاز لتعقيم الفوط واملنا�شف .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع العناية بالب�سرة :
 اأ -  اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب - يلزم تخ�سي�ض �سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح االأر�ض لت�سهيل عملية 
تنظيف الب�سرة ، ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام با�ستعمال االأدوات 

ومواد التنظيف املنا�سبة .
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ج - اأن يكون مزودا باأجهزة واأدوات ومواد كيميائية مطابقة للموا�سفات القيا�سية 
املعتمدة .

د - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة .

هـ - املحافظة على االأجهزة امل�ستخدمة فـي تنظيف الب�سرة وبخار الوجه نظيفة 
املاء باجلهاز  ، واأن يكون وعاء  املاء ب�سكل دوري  ، مع مراعاة تغيري  ومعقمة 
من النوع الزجاجي للتاأكد من نظافة املاء ب�سكل م�ستمر ، واأن يكون ال�سخان 
املقطر  املاء  وا�ستخدام   ، لل�سداأ  قابلة  مادة غري  فـيه م�سنوعا من  الداخلي 

لتجنب تكون الروا�سب .

رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع العناية بال�سعر :
اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب - فـي حال ا�ستخدام الليزر يجب احل�سول على ت�سريــــح مـــن وزارة ال�سحـــة ، 
واأن يكون العامل على هذه االأجهزة لديه ترخي�ض من وزارة ال�سحة .

ج - اأن يكون مزودا باأجهزة واأدوات ومواد كيميائية مطابقة للموا�سفات القيا�سية 
املعتمدة . 

د - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة اأو اأكرث لغ�سل و�سبغ ال�سعر .

هـ - يلـــزم تخ�سيـــ�ض كر�ســــي / �سرير منا�ســـب مرتفع عن م�ستوى �سطح االأر�ض 
لت�سهيل عملية  تنظيف ال�سعر ويراعى تنظيف الكر�ســـي / ال�سريـــر بعد كل 

ا�ستخدام با�ستعمال االأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة .

و - توفـري منطقة منا�سبة لتنظيف وحت�سري �سبغات ال�سعر تتكون من �سطوح 
مل�ساء ي�سهل تنظيفها وتعقيمها مزودة مبغ�سلة مالئمة .

ناحية  من  املذكورة  االإر�سادات  واتباع  ال�سعر  �سبغ  واأنظمة  بفرتات  االلتزام   - ز 
خطوات ون�سب اخللط وفح�ض احل�سا�سية والتحذيرات املذكورة .

ح - اأن يكون جمهزا بعدد كاف من اأدوات ت�سفـيف ال�سعر لكل كر�سي واأجهزة تعقيم 
ومواد كيميائية لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة فـي عملية الت�سفـيف بواقع جهاز 

تعقيم واحد مقابل كل كر�سي خم�س�ض للت�سفـيف .
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خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بحمام بخار اجل�سم :
اأمتار  ت�سعة  )9م2(  عن  تقل  اأال  على   ، العمل  حجم  مع  م�ساحته  تتنا�سب  اأن   - اأ 

مربعة .
ب - اأن تكون االأر�سيات واالأ�سقف واجلدران من �سطوح مل�ساء ي�سهل تنظيفها وتعقيمها .

التنظيف  االأدوات ومواد  با�ستعمال  ا�ستخدام  ج - يراعى تنظيف احلمام بعد كل 
والتعقيم املنا�سبة .

واالأحذية  املالب�ض  اأقفال حلفظ  مع  وخزائن  املالب�ض  لتبديل  توفـري غرفة   - د 
واالأغرا�ض ال�سخ�سية اخلا�سة بالزبائن على اأن تكون بقواعد م�سنوعة من 

مواد غري قابلة لل�سداأ ، وال تكون مال�سقة لالأر�سية .
هـ - يجب اإعادة غ�شل وتنظيف الفوط واملنا�شف بعد اال�شتخدام وحفظ امل�شتخدم 
غ�سلها  اإعادة  قبل  اآخر  لزبون  با�ستخدامها  ي�سمح  وال   ، �سالت  داخل  منها 

وتنظيفها وجتفـيفها .
و - توفـري ليفة ا�ستحمام ذات اال�ستخدام الواحد لكل زبون .

ز - اأن يكون مزودا باأجهزة واأدوات وم�ستح�سرات مطابقة للموا�سفات القيا�سية 
املعتمدة .

ح - يجب اأن تكون درجة احلرارة داخل احلمام مالئمة لتجنب حدوث ال�سدمة 
احلرارية اأو احلروق اجللدية .

ط - تركيب �شفاطات هواء تتالءم مع حجم العمل للمحافظة على التهوية .
ي - توفـري اأر�سيات مانعة لالنزالق .

ك - عمل �سيانة دورية للحمام ملنع منو العفن على االأر�سيات واجلدران واالأ�سقف 
واأماكن اال�ستلقاء واال�ستحمام .

ل - اأن تكون تو�شيالت ال�شرف ال�شحي مطابقة لل�شروط ال�شحية والفنية املعتمدة .
�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع تقليم وتنظيف االأظافر :

اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .
ب - يجب اأن تكون كرا�سي تقدمي اخلدمة منا�سبة مع مراعاة ترك م�سافة )1.5م( 
مرت ون�سف املرت بني كل كر�سي واآخر ، ون�سف مرت على االأقل بني الكر�سي 

االأخري ، واجلدار . 

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

كل  تخ�سع  واأن   ، اجلودة  وعالية  لل�سداأ  قابلة  اأدوات غري  وا�ستخدام  توفـري   - ج 
االأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة كل زبون .

د - اأن تكون الفوط واملنا�شف امل�شتخدمة كافـية ونظيفة ، وت�شتبدل لكل زبون .

هـ - توفـري مغ�سلة لالأيدي واالأرجل فـي اأثناء مراحل تقدمي اخلدمة .

�سابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه : 
 اأ - يجب توفـري دورة مياه اأو اأكرث تتنا�سب مع حجم العمل وم�ساحة املركز .

ب - اأن تكون دورة املياه م�ستوفـية لال�سرتاطات املن�سو�ض عليها فـي اال�سرتاطات 
ال�سحية العامة .

املــادة ) 13 (

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالعاملني فـي املركز : 
 اأ - اأن يكون العاملون من الرجال .

ب - يجب اأن يح�سل جميع العاملني على �سهادة �سحية من اجلهة املخت�سة .

، واأن يكون بلون فاحت وكم طويل ، وفـي حالة  ج - ارتداء الزي املخ�س�ض للعمل 
القيام ب�سبغ ال�سعر للزبون فـيجب ارتداء زي بلون داكن .

د - يجب توفـري عدد )3( ثالث لب�سات لكل عامل .

هـ - يجــــب علــــى كل عامــل احلفاظ على النظافة ال�سخ�سية كغ�سل اليدين باملاء 
وال�سابون وتعقيمهمـــا ، وق�ض االأظافر ، ونظافة ال�سعر ، ونظافة املالب�ض ، 
وعدم م�سغ التبغ ، وعدم التدخني ، وتنظيف الفم من روائح التدخني ، وعدم 

ارتداء احللي ، وا�ستخدام اأحذية منا�سبة تغطي القدم بالكامل .

و - يجب غ�سل وتنظيف وتعقيم االأيدي بعد خدمة كل زبون .

ز - يجب عدم القيام باأي ممار�شات غري �شحية اأو غري الئقة .

ح - ارتداء القفازات عند تقدمي خدمة �سبغ ال�سعر .

ط - االمتناع عن التعامل مع االأمرا�ص اجللدية للزبائن اأو معاجلة حب ال�شباب 
اأو البثور اأو تقدمي اأي ا�ست�سارات طبية اأو عالجات �سعبية اأو ما �سابه ذلك .
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املــادة ) 14 (

يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مركز العناية ال�شخ�شية الرجالية االآتي :
 اأ - القيام باأي اأعمال تتطلب تدخالت طبية وعالجية اأو اإجراء عمليات .

ب - اإجراء عمليات تق�سري الب�سرة )Peeling( من الدرجة املتو�سطة والقوية .
ج - بيع وا�ستخدام الو�سفات لالأغرا�ض العالجية .

د - اإجراء عمليات �سفط الدهون .
هـ - اإجراء عملية زرع ال�سعر .
و - اإجراء عملية ثقب االأذن .

ز - الو�سم .
ح - ا�ستخدام م�ستح�سرات التجميل منتهية ال�سالحية اأو التي ال حتمل بطاقة بيانات 
اأو غري امل�سرحة من قبل وزارة ال�سحة ، ووزارة التجارة وال�سناعة ، مع وجوب 

التخل�ض منها .
الف�ســل الرابــع

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة

مبمار�شة ن�شاط ت�شفـيف ال�شعر والتجميل للن�شاء

املــادة ) 15 (

حتدد مرافق حمالت ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء باالآتي :
 اأ - موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .

ب - موقع ت�سفـيف ال�سعر والتجميل .
ج - غرفة املكياج .

د - دورة مياه .
املــادة ) 16 (

ال�شحية  اال�شرتاطات  ا�شتيفاء  للن�شاء  والتجميل  ال�شعر  ت�شفـيف  ن�شاط  ملمار�شة  يلزم 
االآتية :

اأ - اأن تكون الواجهة االأمامية للمحل م�سنوعة من مواد حاجبة للروؤية من اخلارج ، 
وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجية يجب تركيب �ستائر من الداخل .
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ب - اأن يكون جمهزا بعدد كاف من اأدوات ت�سفـيف ال�سعر .

اأن يكون مزودا بعدد كاف من املراييل النظيفة امل�سنوعة من قما�ض غري قابل  ج - 
لالمت�سا�ض ، مع مراعاة املحافظة عليها با�ستمرار ، واأن تكون خم�س�سة ال�ستخدام 

الزبائن فقط . 

د - اأن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف وتوفـري �شلة جلمع امل�شتعمل منها ، 
ومينع ا�شتعمال الفوط واملنا�شف الأكرث من مرة دون غ�شلها .

هـ - اأن يكون مزودا باأجهزة لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة فـي ت�سفـيف ال�سعر والتجميل 
وتوفـري  للت�سفـيف  خم�س�سة  كرا�ض  ثالثة   )3( كل  مقابل  واحد  جهاز  بواقع 

املطهرات واملنظفات املنا�سبة .

و - توفــــري �سنــــدوق لالإ�سعافات االأولية جمهز بكافة االأدوات وامل�ستلزمات الطبية 
الالزمة .

ز - اأن يكون املحل جمهزا باأرفف واأدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف واأدوات ومواد 
التجميل .

ح - االلتزام باحلفاظ على نظافة املحل واالأدوات واالأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة م�ستمرة .

ط - توفـري و�شائل اإ�شاءة كهربائية واأجهزة تكييف و�شفط كافـية تتنا�شب مع م�شاحة 
العمل على اأن تكون جميع التمديدات والتو�سيالت الكهربائية اخلا�سة بها اآمنة .

ي - اأن يكـــون املحـــل جمهـــزا باأوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح 
ب�سغط القدم حلني التخل�ض منها فـي احلاويات اأو االأماكن املعدة لذلك . 

ك - التخل�ض من النفايات ال�سائلة مبراعاة املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�سة 
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .

ل - و�سع الفتة عند مدخل املحل حمررة باللغتني : العربية ، واالإجنليزية ، تو�سح 
خ�شو�شية الن�شاط للن�شاء فقط . 

م - فـي حالة القيام بنق�ض احلناء يجب تخ�سي�ض موقع م�ستقل ال تقل م�ساحته عن 
)6م2( �ستة اأمتار مربعة ذي تهوية واإ�ساءة جيدة ومزود بكرا�ض مريحة للجلو�ض 
و�سهلة التنظيف ، ويحظر ا�ستخدام اأو خلط املواد البرتولية والكيميائية باحلناء . 
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ن - فـي حالة القيام باإزالة ال�سعر اأو تنظيف الوجه يلزم تخ�سي�ض موقع م�ستقل عن 
باقي املرافق فـي املحل ، جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح االأر�ض 
با�ستعمال  ا�ستخدام  كل  بعد  ال�سرير  تنظيف  ويراعى  التنظيف  عملية  لت�سهيل 

االأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة . 
�ض - فــــي حالـــة القيام بتقليم وتنظيف االأظافر ، يلزم تخ�سي�ض موقع م�ستقل جمهز 
الواحد عن  للكر�سي  االإجمالية  امل�ساحة  تقل  ال  بحيث  للجلو�ض  بكرا�ض مريحة 

)4م2( اأربعة اأمتار مربعة ، مع االلتزام باالآتي : 
1 - توفـري وا�ستخدام اأدوات غري قابلة لل�سداأ ، وعالية اجلودة .

اأن تخ�سع كل االأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة   - 2
كل زبون . 

3 - اأن تكون الفوط واملنا�شف امل�شتخدمة كافـية ونظيفة ، وت�شتبدل لكل زبون .
4 - توفـري جهاز تعقيم لالأدوات امل�ستخدمة . 

5 - االلتزام بتنظيف وتطهري االأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام . 
ع - تنظيف وتطهري االأر�سيات واحلوائط واالأ�سطح واالأجهزة واالأدوات يوميا با�ستخدام 

مواد مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .
املــادة ) 17 (

 ، اإلى اال�سرتاطات ال�سحية املن�سو�ض عليها فـي املادة )16( من هذه الالئحة  باالإ�سافة 
ال�سحية  اال�سرتاطات  والتجميل م�ستوفـية  ال�سعر  تكون مرافق حمل ت�سفـيف  اأن  يجب 

االآتية : 
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :

 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .
ب - اأن يكون املوقع فـي اجلزء االأمامي من املحل .

يتنا�سب عددها مع عدد كرا�سي  الزبائن  يكـــون جمهزا مبقاعد النتظــــار  اأن   - ج 
عـــن )3( ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي خم�س�ض  يقــــل  الت�سفـيـــف مبـــا ال 

للت�سفـيف .
ويجوز ا�ستثناء حمالت ت�سفـيف ال�سعر املوجودة فـي الفنادق من فئتي اأربعة وخم�سة 
مرتادي  على  اخلدمة  اقت�سار  حالة  فـي  الزبائن  انتظار  �سالة  توفـري  مـــن  جنـــوم 

الفندق فقط وبنظام احلجز امل�سبق .
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ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سفـيف ال�سعر :
 اأ - اأن تتنا�ســـب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )16م2( �ستة ع�سر مرتا 

مربعا .
ب - اأن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .

ج - اأن يكون جمهزا بكرا�ض للت�سفـيف ال تقل امل�سافة بني كل منها عن )1.5( مرت 
ون�سف املرت .

د - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة الأيدي العاملني واالأدوات امل�ستخدمة ومت�سلة مب�سدر 
للمياه ال�ساخنة .

هـ - اأن يكون مزودا باأجهزة ومواد كيميائية لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة فـي عملية 
الت�سفـيف وغريها من اأن�سطة املحل ، مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة . 

و - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة اأو اأكرث لغ�سل ال�سعر .
ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه : 

اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة .
ويجوز ا�ستثناء حمالت ت�سفـيف ال�سعر املوجودة فـي املجمـعات ال�سياحية والفنادق 
مــن فئـــتي خم�سة اأو اأربعة جنوم من توفـري دورات مياه �سريطة اأال تبعد دورات 

املياه الن�سائية العامة عن املحل اأكرث من )20( ع�سرين مرتا . 
رابعا : اال�سرتاطات اخلا�سة بغرفة املكياج :

 اأ - اأن تكون جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ب - توفـري مواد تعقيم ذات كفاءة عالية لالأدوات امل�ستخدمة .

ج - اأن تكون جمهزة بكرا�ض مريحة للجلو�ض اأو اأ�سرة ال تقل امل�سافة بني كل منها 
عن )1.5( مرت ون�سف املرت بحيث ال تقل امل�ساحة االإجمالية للكر�سي الواحد 

عن )6م2( �ستة اأمتار مربعة .
د - اأن تكون مزودة باأرفف واأدراج كافـية حلفظ اأدوات التجميل .

املــادة ) 18 (

اإ�سافة اإلى اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالعاملني واملن�سو�ض عليها فـي اال�سرتاطات 
ال�سحية العامة ، يجب ا�ستيفاء االأيدي العاملة فـي حمالت ت�سفـيف ال�سعر اال�سرتاطات 

االآتية :
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اأ - اأن يقت�سر العمل على الن�ساء فقط .

ب - ميكن لل�سالونات الواقعة فـي الفنادق من فئة اأربعة جنوم فاأعلى ، واملناطق 
ذات اال�ستخدام ال�سياحي )املجمعات ال�سياحية( ت�سغيل الذكور .

ج - �سرورة االلتزام باإجراء الفحو�سات الطبية ب�سكل �سنوي الإثبات اللياقة الطبية ، 
واخللو من االأمرا�ض املعدية . 

د - تخ�سي�ض زي موحد للعاملني فـي املحل ، مبا ال يقل عن )2( زيني لكل عامل 
وعاملة ، مع مراعاة املحافظة عليه نظيفا با�ستمرار .

اأن يكونوا موؤهلني وحا�سلني على ما يثبت ذلك للعمل فـي بع�ض االأن�سطة  هـ - 
التي حتتاج اإلى علم ودراية باملهنة واملحددة من قبل بلدية م�سقط .

املــادة ) 19 (

يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�ساط ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء الآتي :
 اأ - ات�سال �سكن العامالت باملحل .

ب - ا�ستخـــدام اأجهـــزة الليزر اأو العالج بتقنية النب�ض ال�سوئي )IPL( اأو اأي اأجهزة 
اأخرى مماثلة باملحل ما مل يكن م�سرحا بها من قبل اجلهة املخت�سة وللعاملني 

عليها . 

ج - عر�ض اأو بيع اأو ا�ستخدام م�ستح�سرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�سرحا بها 
من قبل اجلهات املخت�سة ، اأو منتهية ال�سالحية ، اأو التي ال حتمل بطاقة بيانات .

ري�ستالني  مثل  التعبئة  ومواد   )Botox( البوتك�ض  مادة  حقن  عمليات  اإجراء   - د 
)Restylane( ، الربلني )Perlane( وغريها .

هـ - اإجراء عمليات تق�سري الب�سرة )Peeling( من الدرجة املتو�سطة والقوية .

و - بيع وا�ستخدام الو�سفات لالأغرا�ض العالجية .

ز - اإجراء عمليات �سفط وتفتيت الدهون .

ح - اإجراء عمليات الو�سم .

ط - اإجراء اأي عمليات ت�ستدعي تدخال اأو اإ�سرافـا طبيا .
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ي - اإجراء اأي عمليات الخرتاق اجللد .

ك - وجود اأو ا�سطحاب احليوانات .

ل - تركيب الكامريات فـي كل مرافق املحل .

م - ال�سماح بدخول الرجال الأي مرفق من مرافق املحل فـي اأثناء �ساعات العمل .

الف�ســل اخلامــ�س

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بـمركز التجميل الن�شائي

املــادة ) 20 (

حتدد مرافق مركز التجميل الن�سائي باالآتي :
اأ - موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .

ب - موقع منف�شل ملمار�شة كل ن�شاط .

ج - غرفة خا�سة للزبائن لتغيري املالب�ض وحفظ االأمتعة ال�سخ�سية . 

د - دورة مياه اأو اأكرث .

املــادة ) 21 (

تكون اأن�سطة مراكز التجميل الن�سائية حمددة باالأن�سطة الرئي�سية االآتية :
اأ - ت�سفـيف ال�سعر .

ب - املكياج .

ج - نق�ض احلناء .

د - اإزالة ال�سعر اأو تنظيف الوجه .

هـ - تقليم وتنظيف االأظافر . 

 و - ميكن اإ�سافة اأي اأن�سطة اأخرى توافق عليها بلدية م�سقط مثل : ) التدليك ، احلمام 
ال�سحي ، اجلاكوزي ، ال�ساونا اأو غريها  . . . ( .

املــادة ) 22 (

يجب اأن ت�ستوفـي مراكز التجميل الن�سائية اال�سرتاطات العامة االآتية :
اأ - اأن يكون جميع العاملني فـي املركز من الن�ساء .
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ب - ميكن ملراكز التجميل الن�سائية الواقعة فـي الفنادق من فئة اأربعة جنوم فاأعلى ، 
واملناطق ذات اال�ستخدام ال�سياحي )املجمعات ال�سياحية( ت�سغيل الذكور .

ج - تخ�سي�ض زي موحد للعاملني فـي املركز .

اإجراء الفحو�سـات الطبيـــة للعامــــلني �سنويــــا الإثبــــات اللياقــــة الطبـــية واخللـــو  د - 
من االأمرا�ض املعدية . 

هـ - اأن تكون الواجهة االأمامية للمركز م�سنوعة من مواد حاجبة للروؤية من اخلارج ، 
وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجية يجب تركيب �ستائر من الداخل .

و - توفــــري عــــدد كــــاف مـــن املراييــــل النظيفـــة مـــع مراعـــاة املحافظـة على نظافتها 
با�ستمرار ، واأن تكون خم�س�سة ال�ستخدام الزبائن فقط .

، م�سحة  البال�ستيك  الواحد كاملريلة  االأدوات ذات اال�ستعمال  با�ستخدام  ز - االلتزام 
طبية ، ملعقة خ�سبية ، واقي الكر�سي ، قفازات ، ملمع االأظافر ، كمامة ، �سنطة 
م�سحة   ، واملنكري(  )البديكري  باجل�سم  العناية  اأدوات   ، ن�سائي  مـــو�ض   ، الفـــر�ض 

قطنية ، �سورت ، غطاء ، فر�سة وطا�سة �سبغة .

ح - توفـري اأجهزة اأو مواد كيميائية م�سرح با�ستخدامها لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة .

ط - توفـري �سندوق لالإ�سعافات االأولية جمهز بكافة االأدوات وامل�ستلزمات الطبية الالزمة .

ي - اأن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط واملنا�شف وتوفـري �شلة جلمع امل�شتعمل منها ، 
ومينع ا�ستعمالها الأكرث من مرة دون غ�سلها . 

ك - اأن يكون املركز جمهزا باأرفف واأدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�شف واأدوات ومواد 
التجميل ، مع مراعاة تخ�سي�ض مكان م�ستقل حلفظ املواد الكيميائية واملطهرات .

ل - االلتزام باملحافظة على نظافة املركز واالأدوات واالأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة م�ستمرة . 

تفتح  للحريق  مقاومة  مواد  من  النفايات  جلمع  باأوعية  جمهزا  املركز  يكون  اأن   - م 
ب�سغط القدم حلني التخل�ض منها فـي احلاويات اأو االأماكن املعدة لذلك ، على اأن 

يتم توفـري حاويات خا�سة للتخل�ض من املواد احلادة .

ن - التخل�ض من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�سة ، 
وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز . 
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�ض - و�سع الفتة عند مدخل املركز باللغتني : العربية ، واالإجنليزية ، تو�سح خ�سو�سية 
الن�شاط للن�شاء فقط . 

ع - توفـري و�سائل اإ�ساءة كهربائية كافـية واأجهزة تكييف و�سفط تتنا�سب مع م�ساحة 
ون�شاط املركز ، على اأن تكون جميع التمديدات والتو�شيالت الكهربائية اخلا�شة 

بها اآمنة .

ف - تنظيف وتطهري االأر�سيات واحلوائط واالأ�سطح واالأجهزة واالأدوات يوميا با�ستخدام 
مواد مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .

�ض - اأن تكون جميع امل�ستح�سرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�سفات 
القيا�سية املعتمدة .

املــادة ) 23 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط مراكز التجميل الن�شائية ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :

 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب - اأن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد االأن�سطة التي 
متار�ص فـي املركز ، ويجوز تخ�شي�ص مواقع النتظار الزبائن فـي كل ن�شاط .

ثانيا : اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بن�شاط ت�شفـيف ال�شعر :
اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب - اأن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .

ج - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة الأيدي العاملني واالأدوات امل�ستخدمة ، ومت�سال مب�سدر 
للمياه ال�ساخنة .

د - اأن يكون جمهزا بعدد كاف من اأدوات ت�سفـيف ال�سعر لكل كر�سي واأجهزة تعقيم 
ومواد كيميائية لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة فـي عملية الت�سفـيف بواقع جهاز 

تعقيم واحد مقابل كل )3( ثالثة كرا�ض خم�س�سة للت�سفـيف .

هـ - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة اأو اأكرث لغ�سل ال�سعر .
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ثالثا : اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بن�شاط املكياج :
اأ - اأن تكون الغرفة جمهزة بطاوالت ومرايا منا�سبة .

ب - توفـري مواد تعقيم ذات كفاءة عالية لالأدوات امل�ستخدمة .

ج - اأن تكون جمهزة بكرا�ض مريحة للجلو�ض اأو اأ�سرة ال تقل امل�سافة بني كل منها 
عن )1.5( مرت ون�سف املرت بحيث ال تقل امل�ساحة االإجمالية للكر�سي الواحد 

عن )6م2( �ستة اأمتار مربعة .

د - اأن تكون مزودة باأرفف واأدراج كافـية حلفظ اأدوات التجميل .

رابعا : اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بن�شاط نق�ص احلناء :
 اأ - توفـري غرفة منا�سبة ذات تهوية واإ�ساءة جيدة ومزودة بكرا�ض مريحة للجلو�ض 
و�سهلة التنظيف بحيث ال تقل امل�ساحة االإجمالية للغرفة عن )9م2( ت�سعة اأمتار 

مربعة .

ب - يحظر ا�ستخدام اأو خلط املواد البرتولية والكيميائية باحلناء .

خام�سا : اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بن�شاط اإزالة ال�شعر اأو تنظيف الوجه :
اأ - تخ�سي�ض موقع منف�سل باملركز جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى   
�سطح االأر�ض لت�سهيل عملية التنظيف ويراعى تنظيف ال�سرير بعد كل ا�ستخدام 
با�ستعمال االأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة ، وفـي حالة وجود اأكرث من �سرير 

يجب مراعاة اخل�سو�سية املنا�سبة لكل �سرير .

ب - اأال تقل امل�ساحة االإجمالية لكل �سرير عن )6م2( �ســتة اأمـــتار مربــــعة ، ويراعـــى 
اأن تكون امل�سافة الفا�سلة بني ال�سرير واالآخر )1.5( مرتا ون�سف املرت . 

ج - توفـري م�سدر ماء للغ�سيل .

د - اأن تكون االأدوات امل�ستخدمة فـي تنظيف الوجه من النوعية ذات اال�ستخدام 
الواحد .

�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع تقليم وتنظيف االأظافر :
االإجمالية  امل�ساحة  تقل  ال  بحيث  للجلو�ض  مريحة  بكرا�ض  جمهزا  يكون  اأن   - اأ 

للكر�سي الواحد عن )4م2( اأربعة اأمتار مربعة .
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ب - توفــــري وا�ستخــــدام اأدوات غري قابلة لل�سداأ وعالية اجلودة ، واأن تخ�سع كل 
االأدوات امل�ستخدمة للغ�سيل والتطهري والتعقيم بعد خدمة كل زبون .

ج - اأن تكون الفوط واملنا�شف امل�شتخدمة كافـية ونظيفة ، وت�شتبدل لكل زبونة .

د - توفـري جهاز تعقيم لالأدوات امل�ستخدمة .

هـ - االلتزام بتنظيف وتطهري االأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام .

�سابعا : اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بن�شاط التدليك :
 اأ -  اأن يكون التدليك لغر�ض اال�سرتخاء والراحة النف�سية دون العالج .

ب - اأن تكون العامالت القائمات بعملية التدليك حا�سالت على موؤهل فـي هـذا 
التخ�س�ض ، ومرخ�سا لهن مبزاولة مهنة التدليك ، ويحظر عليهــن تدريب 

اأخريات للقيام بعملية التدليك .

االأ�سرة  تكـــون  واأن  م�ساحته  تنا�سب  االأ�سرة  من  بعدد  مزودا  املوقع  يكون  اأن   - ج 
ت�سمح بوجود م�سافة فا�سلة ال تقل عن مرت ون�سف  فـيـــه بطريقة  موزعـــة 
املرت بني ال�سرير واالآخر ، وعمل فوا�سل بني االأ�سرة غيــر القابلـــة للتحريـك 

مبا ي�سمح بتوفـري خ�سو�سيــة لكل �سرير .

د - اأن تكون االأ�سرة م�سنوعة من مادة ال ت�سمح بامت�سا�ض ال�سوائل .

هـ - االلتزام با�ستخدام منا�سف نظيفة مع مراعاة تغيريها بعد كل عملية تدليك .

ثامنا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة الأن�سطة احلمام ال�سحي وال�ساونا واجلاكوزي :
اأ - تخ�سي�ض موقع م�ستقل بفوا�سل ثابتة لكل �سرير مبا ي�سمح بتوفـري خ�سو�سيــة 

لكل زبونة على حدة .

ب - تخ�سيـــ�ض موقـــع م�ستـــقل بفوا�سل ثابتة )للزبائن( لتغيري املالب�ض وحفظ 
االأمتعة ال�سخ�سية . 

ج - اأال تقل امل�ساحة عن )9م2( ت�شعة اأمتار مربعة لكل ن�شاط على حدة .

منا�شبة  اأخــرى  مادة  اأي  اأو  بالبالط  مغطاة  وحوائطها  اأر�شياتها  تكـــون  اأن   - د 
التنظيف  و�شهلة  قابلة لالمت�شا�ص  تكون غري  اأن  �شريطة  الن�شاط  لطبيعة 

ومانعة من االنزالق .
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اأن تكـــون الأ�سقـــف والأبواب م�سنوعة من مادة غري قابلة لالمت�سا�ص واأن  هـ - 
تكون الأبواب تلقائية الغلق .

اأن تكـــون تو�صيــــالت ال�صـــرف ال�صحــــي مطابقة لل�صروط ال�صحية والفنية  و - 
املعتمدة .

ز - اأن جتهز اأن�صطة احلمام ال�صحي وال�صاونا بجهاز للتهوية وجهــاز ل�صبط كمية 
البخار وقيا�س درجات احلرارة .

ح - االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع بعد كل ا�صتخدام .

تا�سعا : اال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة بدورة املياه : 
 اأن تكون م�صتوفـية لال�صرتاطات ال�صحية العامة .

املــادة ) 24 (

يحظر على املرخ�س له مبزاولة ن�صاط مراكز التجميل للن�صاء االآتي :
 اأ - ات�صال �صكن العامالت باملحل .

اأي  اأو   ،  )IPL( ال�صوئي  النب�س  بتقنية  العالج  اأو  الليزر  اأجهــــزة  ا�صتخــــدام   - ب 
اأجهزة اأخرى مماثلة باملحل ما مل يكن م�صرحا بها من قبل اجلهة املخت�صة 

وللعاملني عليها . 

اأو ا�صتخدام م�صتح�صرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�صرحا  اأو بيع  ج - عر�س 
بها من قبل اجلهات املخت�صة ، اأو منتهية ال�صالحية ، اأو التي ال حتمل بطاقة 

بيانات .

ري�صتالني  مثل  التعبئة  ومواد   )Botox( البوتك�س  مادة  اإجراء عمليات حقن   - د 
)Restylane( ، الربلني )Perlane( وغريها .

هـ - اإجراء عمليات تق�صري الب�صرة )Peeling( من الدرجة املتو�صطة والقوية .

و - بيع وا�صتخدام الو�صفات لالأغرا�س العالجية .

ز - اإجراء عمليات �صفط وتفتيت الدهون .

ح - اإجراء عملية ثقب اجللد .

. )Microblading - ط - اإجراء عمليات الو�صم )املايكروبليدجن
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ي - اإجراء اأي عمليات ت�ستدعي تدخال اأو اإ�سرافا طبيا .
ديرمــارولــــر  مثــــل  اجللـــــدي  للحاجـــــز  اختــــراق  فـيهـــا  عمليــــات  اأي  اإجــــــراء   - ك   

)Dermaroller( اأو ديرمابن )Dermapen( اأو غريها .
ل - وجود اأو ا�سطحاب احليوانات . 

م - تركيب الكامريات فـي كل مرافق املركز .
ن - ال�سماح بدخول الرجال الأي مرفق من مرافق املحل فـي اأثناء �ساعات العمل .

الف�ســـل ال�ســـاد�س

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة

مبمار�شة ن�شاط �شالون ن�شائي متنقل مبركبة

املــادة ) 25 (

يكون ن�شاط �شالون ن�شائي متنقل مبركبة حمددا باالأن�شطة االآتية :
اأ - ق�ض وت�سفـيف ال�سعر .

ب - املكياج .
ج - نق�ض احلناء .

د - اإزالة ال�سعر اأو تنظيف الوجه .
هـ - تقليم وتنظيف االأظافر .

املــادة ) 26 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط �شالون ن�شائي متنقل مبركبة ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
املتنقلة  املركبات  موافقات  اإ�شدار  وربط  ومرخ�ص  قائم  ون�شاط  حمل  وجود   - اأ 

باملحل .
ب - تقدمي اخلدمة بناء على طلب ، وتوفـريها ب�سورة انفرادية بداخل فناء املنزل 

اأو اأمام منزل طالب اخلدمة . 
ج - اأن تكون املركبة مهياأة من امل�سنع لهذا الغر�ض ومرخ�سة من اجلهات املخت�سة .
د - يجب اأن تكون املركبة م�ستوفـية جلميع اال�سرتاطات  اخلا�سة باالأمن وال�سالمة 

من الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف .

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

هـ - يجب تنفـيذ اال�شرتاطات التي ت�شعها بلدية م�شقط ملمار�شة الن�شاط واإرفاق 
�ســـورة مـــن الت�سميـــم ، واحل�ســـول علـــى الرتخيـــ�ض البلـــدي قبـــل ال�ســروع 

فـي ممار�شة الن�شاط .

و - يجب حفظ الرتخي�ص البلدي مبوقع ممار�شة الن�شاط واإبرازه ملفت�شي بلدية 
م�سقط عند الطلب .

اأبواب املركبة بخط وا�سح ا�سم املرخ�ض له ، ورقم الرتخي�ض ،  ز - يجب اأن يكتب على 
ورقم ال�سجل التجاري ، وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .

ح - و�ســـع الفتـــة عنــــد مدخل املركبة باللغتني : العربية ، واالإجنليزية ، تو�سح 
خ�شو�شية الن�شاط للن�شاء فقط . 

ط - يجــــب تركيــــب �شتائــــر اأو تعتيم النوافذ من الداخل على الواجهات الزجاجية 
للمركبة حاجبة للروؤية اأثناء ممار�شة اخلدمة .

ي - اأن يكون جميع العاملني باملركبة من الن�ساء .

ك - اأن تكون جميع العامالت بالن�شاط مرخ�شات من اجلهات املخت�شة .

ل - تخ�سي�ض زي موحد للعامالت .

م - اإجراء الفحو�سات الطبية للعامالت �سنويا الإثبات اللياقة ال�سحية واخللو من 
االأمرا�ض املعدية . 

ن - االلتزام بعدم التدخني داخل املركبة .

البال�ستيــــك  كمريلـــة  الواحــــد  اال�ستعمــــال  ذات  االأدوات  با�ستخــــدام  االلتــــزام   - �ض 
واأن تكون �سديقة للبيئة وقابلة للتحلل مع �سرورة توفـري حاويات ذات غطاء 
حمكم جلمع املراييل امل�ستخدمة ، م�سحة طبية ، ملعقة خ�سبية ، واقي الكر�سي ، 
قفازات ، ملمع االأظافر ، كمامة ، �سنطة الفر�ض ، مو�ض ن�سائي ، اأدوات العناية 
باجل�سم )البديكري واملنكري( ، م�سحة قطنية ،  �سر�سف ، فر�سة وطا�سة �سبغة .

االأدوات  با�ستخدامها لتعقيم وتطهري  اأجهزة ومواد كيميائية م�سرح  ع - توفـري 
امل�ستخدمة .

ف - توفـري �سندوق لالإ�سعافات االأولية جمهز بكافة االأدوات وامل�ستلزمات الطبية 
الالزمة .
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�ص - توفـيــــر عـــدد كـــاف مـــن الفوط واملنا�سف وتوفـري �سلــة جلمــع امل�ستعمــل منها 
ومينع ا�ستعمالها لأكرث من مرة دون غ�سلها . 

ق - اأن تكون املركبة جمهزة باأرفف واأدراج كافـية حلفظ الفوط واملنا�سف واأدوات 
ومواد التجميل مع مراعاة تخ�سي�ص مكان م�ستقل حلفظ املواد الكيميائية 

واملطهرات .

 ر - اأن تكون املركبة مزودة مبغ�سلة للأيدي ، ومواد مطهرة ، وو�سيلة للتجفـيف .

�ص - توفـري مغ�سلة للأن�سطة التي ت�ستدعي ا�ستخدام املياه واأن تكون مزودة بخزان 
لتجميع مياه الت�سريف .  

ت - اللتزام باملحافظة على نظافة املركبة والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة 
م�ستمرة . 

ث - اأن تكون املركبة جمهزة بوعاء جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح 
ب�سغط القدم حلني التخل�ص منها فـي احلاويات اأو الأماكن املعدة لذلك على 

اأن يتم توفـري حاويات خا�سة للتخل�ص من املواد احلادة .

خ - التخل�ص من النفايات ال�سائلة وفق املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة املخت�سة 
واللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملركز . 

ذ - توفـري و�سائل اإ�ساءة كهربائية كافـية واأجهزة تكييف و�سفط تتنا�سب مع م�ساحة 
اأن تكـــون جميع التمديدات والتو�سيلت الكهربائية  ون�ســــاط املركبــــة علــــى 

اخلا�سة بها اآمنة .

�ص - اأن تكون جميع امل�ستح�سرات واملواد الكيميائية امل�ستخدمة مطابقة للموا�سفات 
القيا�سية املعتمدة .

املــادة ) 27 (

يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�ساط �سالون ن�سائي متنقل مبركبة الآتي :
   اأ - ا�ستخدام اأجهزة الليزر اأو العلج بتقنية النب�ص ال�سوئي )IPL( اأو اأي اأجهزة 
اأخــــرى مماثلــــة باملحـــل مـــا مل يكن م�سرحا بها من قبــل اجلهـــة املختــ�سـة 

وللعاملني عليها . 
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ب - عر�ض اأو بيع اأو ا�ستخدام م�ستح�سرات ومواد كيميائية ما مل يكن م�سرحا بها 
التي ال حتمل بطاقة  اأو   ، ال�سالحية  اأو منتهية   ، املخت�سة  من قبل اجلهات 

بيانات .
ري�ستالني  مثل  التعبئة  ومواد   )Botox( البوتك�ض  مادة  حقن  عمليات  اإجراء   - ج 

)Restylane( ، الربلني )Perlane( وغريها .
 د - اإجراء عمليات تق�سري الب�سرة )Peeling( من الدرجة املتو�سطة والقوية .

 هـ - بيع وا�ستخدام الو�سفات لالأغرا�ض العالجية .
 و - اإجراء عمليات �سفط وتفتيت الدهون .

 ز - اإجراء عملية ثقب اجللد .
 ح - اإجراء عمليات الو�سم )املايكروبليدجن - Microblading( اأو التاتو .

ط - اإجراء اأي عمليات ت�شتدعي تدخال اأو اإ�شرافا طبيا .
ديرمارولــــر  مثــــل  اجللــــدي  للحاجــــز  اختـــــراق  فـيهــــا  عمليـــــات  اأي  اإجــراء   - ي 

)Dermaroller( اأو ديرمابن )Dermapen( اأو غريها .
ك - وجود اأو ا�سطحاب احليوانات . 

 ل - تركيب الكامريات فـي كل مرافق املركز .
الف�ســـل ال�سابـــع

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باأن�سطة مراكز اللياقة البدنية

املــادة ) 28 (

مغلق  مكان  اأو  �سالة  كل  البدنية  اللياقة  يق�سد مبركز   ، الف�سل  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي 
للجمهور  يكون متاحا  الوزن  االأج�سام وتخفـيف  وبناء  البدنية  للياقة  اأكرث من جهاز  به 

لال�ستعمال مبقابل اأو بدون مقابل .
املــادة ) 29 (

دون االإخالل باال�سرتاطات ال�سحية العامة لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ، يلزم 
للرتخي�ض مبزاولة اأن�سطة مركز اللياقة البدنية ، اأن يكون فـي مبنى جتاري اأو فـي اجلزء 
التجاري من املبنى ال�سكني التجاري اأو فـي املباين ذات اال�ستخدام ال�سياحي اأو املجمعات 

ال�سكنية التي تتاألف من ع�سر وحدات منف�سلة فاأكرث . 
، ويلتزم املرخ�ض له بو�سع  ال�سادر  املركز فـي الرتخي�ض  اإدراج نوع  وعلى بلدية م�سقط 

الرتخي�ض فـي مكان ظاهر مبوقع اال�ستقبال باملركز .
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املــادة ) 30 (

حتدد اأنواع مراكز اللياقة البدنية باالآتي :
 اأ - مراكز لياقة بدنية للرجال .
ب - مراكز لياقة بدنية للن�ساء .

ج - مراكز لياقة بدنية للرجال والن�ساء .

املــادة ) 31 (

تكون اأن�سطة مركز اللياقة البدنية على النحو االآتي :
 اأ - العناية باللياقة البدنية  .

ب - بناء االأج�سام .
ج - تخفـيف الوزن .

د - حمامات ال�سباحة .
هـ - ال�ساونا )البخار( .

و - اجلاكوزي .
ز - اأي اأن�سطة اأخرى لها عالقة باللياقة البدنية توافق عليها بلدية م�سقط .

املــادة ) 32 (

حتدد مرافق مركز اللياقة البدنية باالآتي :
 اأ - مواقع مزاولة االأن�سطة .

ب - غرفة تبديل املالب�ض وحفظ االأمتعة .
ج - موقع اال�ستقبال وحفظ ال�سجالت .

د - غرفة اأو موقع االإ�سعافات االأولية .
هـ - خمزن .

و - دورات املياه واال�ستحمام .
املــادة ) 33 (

دون االإخالل باال�سرتاطات ال�سحية العامة لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ، يلزم 
ملمار�شة ن�شاط مراكز اللياقة البدنية ا�شتيفاء اال�شرتاطات االآتيــة :
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اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبواقع مزاولة اأن�سطة العناية باللياقة البدنية ، 
وتخفـيف الوزن ، وبناء االأج�سام :

اأ - اأن تتنا�ســب م�ساحتــه مــع اأن�سطــة مراكز اللياقة البدنية ، على اأال تقل عن 
)80 م2( ثمانني مرتا مربعا . 

ب - اأن يكون جمهزا بعدد من االأجهزة تكون موزعة فـيه بطريقة ت�سمح بوجود 
م�سافة فا�سلة ال تقل عن )1.5م( مرت ون�سف املرت بني اجلهاز واالآخر .

ج - اأن تكون اأر�سيته مغطاة بطالء خـا�ض ملواقع مزاولة اأن�سطة العناية باللياقة 
البدنية ، وتخفـيف الوزن ، وبناء االأج�سام مقاومة لل�سدمات ومانعة من االنزالق .

د - اأن يكون جمهزا بو�سائل اإ�ساءة طبيعية اأو كهربائية كافـية ، واأجهزة تكييف 
وتهوية تتنا�سب مع م�ساحة املوقع .

هـ - اأن يكون جمهزا مبرايا مثبتة على حوائطه .
و - اأن يكون جمهزا بعازل لل�سوت .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبواقع مزاولة اأن�سطة حمامات ال�سباحة ، وال�ساونا 
) البخار( ، واجلاكوزي :

 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العـمل .
اأخــرى منا�شبة  اأي مادة  اأو  اأر�شياتها وحوائطها مغطاة بالبالط  اأن تكون  ب - 
لطبيعة الن�شاط �شريطة اأن تكون غري قابلة لالمت�شا�ص و�شهلة التنظيف 

ومانعة من االنزالق .
ج - اأن تكون االأ�سقف واالأبواب م�سنوعة من مادة غري قابلة لالمت�سا�ض ، واأن 

تكون االأبواب تلقائية الغلق .
والفنية  ال�شحية  لل�شروط  مطابقة  ال�شحي  ال�شرف  تو�شيالت  تكون  اأن   - د 

املعتمدة .
هـ - اأن يجهز ن�شاط ال�شاونا )البخار( بجهاز للتهوية وجهــاز ل�شبط كمية البخار 

وقيا�ض درجات احلرارة .
و - اأن تكون حمامات ال�سباحة م�ستوفـية لال�سرتاطات املعتمدة .

ز - االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع بعد كل ا�ستخدام .
ح - ربط مواقع ال�ساونا )البخار( واجلاكوزي مبوقع اال�ستقبال من خالل جهاز 

اإنذار طوارئ لال�ستجابة الفورية .
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ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغرفة تبديل املالب�ض وحفظ االأمتعة :
 اأ - اأن تكون جيدة االإ�ساءة والتهوية طبيعيا اأو �سناعيا .

ب - اأن تــــكون مــــزودة بخزانــــات منا�ســــبة حلفظ االأمتعة ، على اأن تخ�س�ض بها 
خزانة لكل متدرب .

ج - اأن تكون مت�سلة مبكان اال�ستحمام بباب خا�ض ذاتي الغلق .
رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع اال�ستقبال وحفظ ال�سجالت :

 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العـمل .
ب - اأن يكون فـي اجلزء االأمامي من املركز .

ج - اأن يكون جمهزا بعدد منا�سب من املقاعد ال�ستقبال الزبائن .
د - اأن يكون جمهزا بخزانات واأدراج منا�سبة حلفظ ال�سجالت .

خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغرفة اأو موقع االإ�سعافات االأولية :
 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل .

ب - اأن يكون جمهزا بعدد منا�سب من االأ�سرة ال يقل فـي جميع االأحوال عن )2( 
�سريرين .

ج - اأن يكون مزودا بكافة م�ستلزمات االإ�سعافات االأولية اخلا�سة بالريا�سيني .
�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملخزن :

 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل . 
ب - اأن يكون جمهزا باأرفف اأو خزانات حلفظ املنا�سف واالأدوات امل�ستخدمة فـي 

عملية التدريب .
ج - اأن يخ�ســــ�ض بــــه مكـــان حلفــــظ اأدوات ومعـــدات النظافـــة واملواد الكيميائية 

الالزمة فـي عملية التنظيف .
�سابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورات املياه واال�ستحمام :

اأ - اأن تكــــون م�ستوفـيــــة لال�ستــــراطات ال�سحيـــة العامـــة لالأن�سطة ذات ال�سلة 
بال�سحة العامة .

ب - اأن تكون جمهزة مبر�سات لال�ستحمام .
ج - اأن يكون مزودا مب�سدر للمياه املطابقة ملوا�سفات مياه ال�سرب .
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املــادة ) 34 (

دون االإخــــالل باال�سرتاطات ال�سحيــــة العامــة لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ، على 
املرخ�ض له االلتزام باالآتي :

اأ - توفـيـــــر زي موحــــد للعاملني باملركز منا�شب ملزاولة الن�شاط يراعى فـي اختياره 
عادات وتقاليد املجتمع العماين .

�سهادة  البدنية حا�سلني على  اللياقة  فــــي مركـــــز  العامــــلون  املدربـــون  اأن يكون   - ب 
املخت�سة  ، وم�سدقة من اجلهة  بها  اأو مراكــــز معرتف  متخ�ســــ�سة من معاهد 
هذه  فـي  عليها  املن�سو�ض  االأن�سطة  اأحد  مبزاولة  لهـــم  ومرخـــ�سا   ، بال�سلطنـــة 

الالئحة ، واأن يكونوا موؤهلني للقيام باالإ�سعافات االأولية واالإنعا�ض القلبي  .
ج - اأن يكــــون املدربــــون والعاملــــون فــــي مركز اللياقة البدنية الرجالية اأو الن�سائية 

من ذات جن�ض الزبون .
املــادة ) 35 (

يحظر على املرخ�ض له والعاملني فـي مركز اللياقة البدنية القيام باالأعمال االآتية :
الو�سفات  اإعطاء  اأو  واملن�سطات  الربوتينية  وامل�ستح�سرات  االأدوية  بيع  اأو  اأ - عر�ض 

العالجية واملن�سطة فـي مراكز اللياقة البدنية .
ب - االإعالن عن مراكز اللياقة البدنية كمراكز للعالج الطبيعي .

املــادة ) 36 (

يجب االلتزام بتعقيم االأجهزة ب�سفة م�ستمرة ودورية .
الف�ســـل الثامـــن

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باالأندية ال�سحية

املــادة ) 37 (

فـــــي تطبيــــق اأحكـــام هــــذا الفـــ�سل ، يكــــون للكلمــات والعبارات االآتية املعنى املو�سح قرين 
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

واالأطراف  الع�سالت  اآالم  لتخفـيف  امل�ستخدمة  الو�سائل  اإحــــدى   : التـــدليـــــــــــك   - اأ 
ال�سغط على ع�سالت  اال�سرتخاء من خالل  وم�ساعدتهــــا على 

اجل�سم باليد اأو با�ستعمال جهاز .
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 ، والتدليك  اجل�سم  ونظافة  لال�ستحمام  باأدوات  جمهزة  غرفة   : ال�شحي  احلمام   - ب 
وي�ستخدم البخار فـي بع�سها .

ج - ال�ســـــاونــــــــــــا :  غرفة ت�ستخدم فـيها احلرارة بجرعات حمدودة .
د - اجلاكـــــــــــوزي :  حو�ض به ماء ذو حرارة معتدلة به عدة فتحات لدخول املاء بقوة 

�سخ ومزودة بعدة خمارج تتنا�سب وحجم احلو�ض .

املــادة ) 38 (

حتدد اأنواع االأندية ال�سحية بالفئات االآتية :
اأ - اأندية �سحية للرجال .

ب - اأندية �سحية للن�ساء .

ج - اأندية �سحية للرجال والن�ساء .

املــادة ) 39 (

يقت�شر ممار�شة ن�شاط االأندية ال�شحية بكافة فئاتها فـي الفنادق من فئة االأربع جنوم فاأعلى .

املــادة ) 40 (

يجب حتديد �ساعات عمل منف�سلة فـي االأندية ال�سحية للرجال والن�ساء لكـــل جنــــ�ض مــــع 
عمل الفتة تو�سح ذلك مكتوبة بخط بارز وتو�سع على واجهة املحل .

املــادة ) 41 (

تكون اأن�سطة االأندية ال�سحية ح�سرا فـي االآتي :
 اأ - التدليك .

ب - احلمام ال�سحي .

ج - ال�ساونا .

د - اجلاكوزي .

املــادة ) 42 (

ال يجوز ممار�شة ن�شاط االأندية ال�شحية اإال بعد احل�شول على الرتخي�ص البلدي الالزم 
وموافقات اجلهات املعنية .
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املــادة ) 43 (

يجب اأن ت�ستوفـي االأندية ال�سحية اال�سرتاطات ال�سحية العامة االآتية :
 اأ - توفـري موقع منف�شل لكل ن�شاط من االأن�شطة حمل طلب الرتخي�ص .

ب - توفـري �سالة يخ�س�ض بها موقع ال�ستقبال وانتظار الزبائن وحفظ ال�سجالت .

ج - توفـري غرف لتبديل املالب�ض وحفظ االأمتعة .

د - توفـري دورات مياه جمهزة باأدوات لال�ستحمام وم�سدر للمياه ال�ساخنة والباردة .

هـ - توفـري غرفة اأو موقع )ح�سب حجم العمل( لتلقي االإ�سعافات االأولية جمهزة بكافة 
االأدوات وامل�ستلزمات الطبية الالزمة .

و - توفـري غرفة اأو موقع )ح�سب حجم العمل( كمخزن .

وم�ساحة  تتنا�سب  و�سفط  تكييف  واأجهزة  كافـية  كهربائية  اإ�ساءة  و�سائل  توفـري   - ز 
النادي على اأن تكون جميع التمديدات والتو�سيالت الكهربائية اخلا�سة بها اآمنة .

ح - توفـري م�سدر للمياه املطابقة ملوا�سفات مياه ال�سرب .

ط - يجب اأن يكون العاملون فـي االأندية ال�سحية الرجالية اأو االأندية ال�سحية الن�سائية 
من ذات جن�ض الزبون .

ي - يجب اأن يجتاز العاملون فـي النادي ال�سحي الك�سف الطبي املقرر من اجلهة املخت�سة 
فـي ال�سلطنة وح�سولهم على ما يثبت ذلك .

ك - االلتــــزام بتنظيـــف وتطهــــري اأماكن ممار�شة الن�شاط يوميا ، وكذلك االأدوات بعد 
كل ا�ستخدام .

العماين  املجتمع  فـي  احل�سمة  يوائـــم  بالنادي  للعاملني  موحــــد  زي  تخ�سيــــ�ض   - ل 
ويوائـــم الناحيـــة العمليــــة ، علــى اأن يتم ا�ستخدام مريول ذي اال�ستخدام الواحد 

فـي كل عملية تدليك .

املــادة ) 44 (

يجب ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة االآتية عند ممار�شة ن�شاط التدليك ، باالإ�شافة 
اإلى اال�سرتاطات ال�سحية العامة املن�سو�ض عليها فـي املادة )43( من هذه الالئحة :

اأ - اأال يكون التدليك لغر�ض عالجي .
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ب - اأن يكون العاملون القائمون بعملية التدليك من احلا�سلني على دبلوم فـي هذا 
اجلهة  من  ومعتمدة  بها  معرتف  مراكز  اأو  معاهد  من  يعادله  ما  اأو  التخ�س�ض 
املخت�سة ، ومرخ�ض لهم مبزاولة مهنة التدليك ، ويحظر عليهم تدريب اآخرين 

للقيام بعملية التدليك .
ج - اأن يكون املوقع مزودا بعدد مــن االأ�ســـرة يتنا�ســـب وم�ساحته ، واأن تكـــون االأ�ســـرة 
بني  مرتين   )2( عن  تقل  ال  فا�سلة  م�سافة  بوجود  ت�سمح  بطريقة  فـيه  موزعة 

ال�سرير واالآخر .
د - وجود فوا�سل بني االأ�سرة قابلة للتحريك مبا ي�سمح بتوفـري خ�سو�سية لكل �سرير .

هـ - اأن تكون االأ�سرة م�سنوعة من مواد غري قابلة لالمت�سا�ض والت�سبع .
و - االلتـــزام با�ستخـــدام مريول ومنا�سف وغطاء �سرير مغلف لكل زبون مع مراعاة 

تغيريها بعد كل عملية تدليك  . 
املــادة ) 45 (

ال�سحية  اال�سرتاطات  واجلاكوزي  وال�ساونا  ال�سحي  احلمام  مواقع  ت�ستوفـي  اأن  يجب 
اخلا�سة االآتية ، باالإ�سافة اإلى اال�سرتاطات ال�سحية العامة املن�سو�ض عليها فـي املادة )43( 

من هذه الالئحة :
 اأ - اأن تتنا�سب م�ساحة املوقع مع حجم العمل .

ب - اأن تكون اأر�شياتها وحوائطها مغطاة بالبالط اأو اأي مادة اأخرى منا�شبة لطبيعة 
التنظيف  و�شهلة  والت�شبع  لالمت�شا�ص  قابلة  غري  تكون  اأن  �شريطة  الن�شاط 

ومانعة من االنزالق .
ج - اأن تكون االأ�سقف واالأبواب م�سنوعة من مادة غري قابلة لالمت�سا�ض والت�سبع واأن 

تكون تلقائية الغلق .
د - اأن تكون تو�شيالت ال�شرف ال�شحي مطابقة لل�شروط ال�شحية والفنية املعتمدة .

هـ - اأن يجهز كل من موقعي احلمام ال�سحي وال�ساونا بجهاز للتهوية وجهاز ل�سبط 
كمية البخار مزود برثمو�ستات وثرمومرت .

و - االلتزام بتنظيف وتطهري املوقع يوميا ، وكذلك االأحوا�ض بعد كل ا�ستخدام .
ز - ربط موقع احلمام ال�سحي وال�ساونا مبوقع ا�ستقبال النادي من خالل جهاز اإنذار 

طوارئ لال�ستجابة الفورية .
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املــادة ) 46 (

يحظر االإعالن عن االأندية ال�سحية كمراكز للعالج الطبيعي  .

املــادة ) 47 (

يحظر عر�ض اأو بيع امل�ستح�سرات الربوتينية واملن�سطات باالأندية  ال�سحية .

املــادة ) 48 (

املعتمــــدة  امل�ستخدمــــة مطابقــــة للموا�سفــــات  الزيـــوت والكرميــــات  اأن تكون جميـع  يجب 
من اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 49 (

يحظر على االأندية ال�سحية الرجالية اأو الن�سائية تقدمي خدماتها لغري اجلن�ض املحدد 
بالرتخي�ض البلدي املمنوح لها .

املــادة ) 50 (

للموا�سفات  وفقا  ال�سحـــي  للنـــادي  اال�ستقـــبال  موقــــع  فـي  مراقبة  كامريا  و�سع  يجب 
وال�شروط التي تقررها �شرطة عمان ال�شلطانية ، ومينع منعا باتا و�شع غريها من اأجهزة 

املراقبة اأو الكامريات داخل االأندية ال�سحية .

املــادة ) 51 (

يحظر تقدمي اخلدمة لالأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن )18( ثماين ع�سرة �سنة .

الف�ســل التا�ســع

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبمار�شة ن�شاط مقهى ال�شي�شة

املــادة ) 52 (

حتدد مرافق مقهى ال�سي�سة باالآتي : 
  اأ - موقع حفظ املواد االأولية . 

 ب - موقع االإعداد والتح�سري . 

 ج - موقع تقدمي اخلدمة )ال�ساحة اخلارجية اأو ال�سالة الداخلية( .

 د -  دورة املياه .

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

املــادة ) 53 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط مقهى ال�شي�شة ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
  اأ - احل�سول على ترخي�ض من بلدية م�سقط . 

ب - اأن يـــكون موقــع مقهى ال�سي�سة مب�سافة ال تقل عن )150م( مائة وخم�سني مرتا 
عن اأقرب موؤ�س�سة �سحية )امل�ست�سفـيات واملراكز ال�سحية والعيادات ( اأو موؤ�س�سة 
االأطفال(  وحا�سنات  وريا�ض  واجلامعات  والكليات  )املدار�ض  تربوية  اأو  تعليمية 
ودور العبادة واملتنزهات واحلدائق واملباين ال�سكنية ، ويتم احت�ساب هذه امل�سافة 

من اأقرب نقطتني لكل منها .

ج - اأن يكون مقهى ال�سي�سة واقعا على االأرا�سي ذات اال�ستخدامات ال�سكنية التجارية 
والتجارية وال�سناعية وال�سياحية )الفنادق واملجمعات ال�سياحية( واملراكز التجارية .

د - اأن يكون مقهى ال�سي�سة واقعا فـــي الـــدور االأر�ســـي اأو االأول مــــن املبانــــي املقامـــة 
على االأرا�سي ذات اال�ستخدامات ال�سكنية التجارية .

هـ - مـــع عـــدم االإخـــالل بالبنــــد )ب( مـــن هـــذه املـــادة ، يجـــوز اإقامــة مقهــى ال�سي�ســـة 
فـي الفنادق اأو املجمعات ال�سياحية ، �سريطة االلتزام بال�سوابط االآتية :

1 - اأن يكون الفندق اأو املجمع ال�سياحي من فئة )3( ثالثة جنوم فاأعلى .

2 - اأال يكون مقهى ال�سي�سة فـي الواجهة الرئي�سية اأو مرئيا من الباب الرئي�سي 
للفندق .

3 - اأن يكــون ملقهـــى ال�سي�ســـة مدخـــل م�ستقـــل عـــن املداخـــل الرئي�سيـــة للفنـــــدق 
اأمتـــار ، ومبعزل  اأو املجمـــع ال�سياحـــي مب�سافـــة ال تقــــل عــــن )10م( ع�ســــرة 

عن باقي مرافقه .

4 - اأن يكـــون ملقهـــى ال�سي�ســـة نظــــام تكييـــف وتهويـــة م�ستقـــل بذاته عن الفندق 
اأو املجمع ال�سياحي .

العامة للدفاع  الهيئة  املعتمدة من  اأن يكون م�شتوفـيا ل�شروط االأمن وال�شالمة  و - 
املدين واالإ�سعاف .
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ال�ساعة  اإلى  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ال�سي�سة من  ن�ساط مقهى  يزاول  اأن   - ز 
الثانية �سباحا .

ح - و�سع لفتة فـي مكان بارز فـي املقهى مكتوب عليها العبارة الآتية : )مينع دخول 
الأطفال ومن هم اأقل من )1٨( ثماين ع�سرة �سنة( .

املــادة ) 54 (

  ، اإلى ال�سرتاطات ال�سحية املن�سو�ص عليها فـي املادة )53( من هذه الالئحة  بالإ�سافة 
يلزم ملمار�سة ن�ساط مقهى ال�سي�سة اأن تكون مرافق املقهى م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية 

الآتية : 
اأوال : ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع حفظ املواد الأولية : 

  اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل ، على األ تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب -  اأن يكون جيد التهوية والإ�ساءة . 

ج -  اأن يكون جمهزا برفوف من معدن غري قابل لل�ســداأ اأو مــادة منا�سبــة حلفــظ 
ال�سي�سة واأدواتها . 

اآمنة للوقايــــة مـــن خطـــر   د - تخزين الفحم املعد لال�ستخدام فـي املوقع بطريقة 
احلريق  .

هـ - و�ســـع الفحـــم امل�ستهـــلك باملوقـــع فــــي حاويـــات خا�سة اآمنة مـــن مـــواد معدنيـــة 
اأو خزفـية للوقاية من خطر احلريق وحفظها بعيدا عن اأي مواد قابلة لال�ستعال 
وو�سع لفتة حتذيرية مكتوب عليه )خطر فحم م�ستعل(  لوجود فحم حار بها .

و - و�سع التبغ )املع�سل( فـي املوقع فـي اأوان حمكمة الإغالق وحفظها فـي درجات 
حرارة منا�سبة بح�سب نوعها .

ثانيا : ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع الإعداد والتح�سري : 
 اأ -  اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل ، على األ تقل عن )9م2( ت�سعة اأمتار مربعة .

ب -  اأن يكون جيد التهوية والإ�ساءة .

للمياه  مب�سدر  مزود  وتعبئتها  ال�سي�سة  لغ�سيل  به  م�ستقل  مكان  -  تخ�سي�ص  ج 
املطابقة للموا�سفات املعتمدة ملياه ال�سرب  . 
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 د - االلتزام بتنظيف جميع اأجزاء ال�سي�سة )العنق والزجاجة( با�ستمرار ، وتوفـري 
فر�ساتني  لهذا الغر�ض بواقع فر�ساة واحدة لكل جزء من ال�سي�سة .

هـ - توفـري مب�سم وخرطوم خا�ض ذي اال�ستخدام الواحد لكل زبون  .
و - ا�ستعمال املياه الباردة فـي ال�سي�سة وااللتزام بتغيريها لكل زبون .

ز - تخ�سي�ض مكان م�ستقل الإ�سعال الفحم فـي املوقع ولي�ض خارج املحـــل ، علـــى اأن 
يتم اإ�سعال الفحم بالغاز الطبيعي ، وال ي�سمح با�ستخدام م�ستقات النفط اأو املواد 
الكيماوية فـي االإ�سعال ، ومينع اإعادة ا�ستخدام الفحم الذي �سبق ا�ستخدامه فـي 

غر�ض اآخر ، ويحفظ فـي موقع م�ستقل .
ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع تقدمي اخلدمة :

اأ - ال�ساحة اخلارجية :
1 - اأن تكون ال�ساحة اخلارجية م�ستقلة عن مداخل املحالت التجارية فـي املبنى .
املارة لل�ساحة  اأحـــوا�ض زراعيـــة جتميليــة حلجب روؤية  اأو  اأن يو�سع عازل   -  2

اخلارجية .
اأن تكون ال�ساحة اخلارجية على بعد )2م( مرتين على االأقل عن ممرات   - 3

امل�ساة .
ب - ال�سالة الداخلية :

1 - اأن تتنا�سب م�ساحتها مع حجم العمل على اأال تقل عن )50م2( خم�سني مرتا 
مربعا ،  وارتفاع )3م( ثالثة اأمتار .

، ويراعى االلتزام  الغلق وبقاطعات هوائية  باأبواب ذاتية  تكـــون جمهـــزة  اأن   - 2
باالإبقاء عليها مغلقة فـي جميع االأوقات .

3 - اأن تكون جيدة  التهوية با�ستخدام و�سائل �سناعية على النحو االآتي :
 ، مبا�سرة  للخارج  )العادم(  امللوث  الهواء  لطرد  ميكانيكية  طرق  ا�ستخدام   - اأ 
، واالإبقاء على نظام  فــــي منظومــة التهوية والتكييف  وعـــــدم تدويـــره 

التهوية فـي و�سع الت�سغيل  طوال �ساعات العمل .
ب - اأن تكون خمارج الهواء )العادم( اأعلى املبنى على بعد )٧.5م( �سبعة اأمتار 
ون�سف على االأقل من خمارج ومداخل املباين والنوافذ وفتحات تزويد 

اأنظمة التكييف بالهواء اخلارجي .
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ج - اأن يكون املكان معزوال عزال تاما عن املناطق املخ�س�سة لغري املدخنني 
بغــــ�ض النــــظر عمــــا اإذا كــــان املكـــان املخ�ســـ�ض مــــزودا بنظام التهوية ، 

اأو مبر�سح الهواء .
من  تراخي�ض  ولديها  متخ�س�سة  �سركــــات  قبـــل  مـــن  مبداخـــن  تـــزود   - د 
الروائح  ، ومتنح �سهادات �سمان متنع خروج  اجلهات ذات االخت�سا�ض 

اإلى الطوابق العلوية بعقود �سنوية .
هـ - ال يقـــل معدل تدفق الهواء الداخل اإلى املكان عن )25 لرتا / ثانية ( 
لكل �سخ�ض ، واأن يكون م�سمما على احلد االأعلى لكثافة االأ�سغال مع 

اإح�سار �سهادة تثبت ذلك من ال�سركة املخت�سة . 
رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه :

اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة  .

املــادة ) 55 (

يجب اأن ي�ستوفـي العاملون اال�سرتاطات ال�سحية االآتية :
 اأ - يحظر ت�سغيل عامل يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة ميالدية فـي حت�سري 

وتقدمي ال�سي�سة .
ب - تخ�سيــــ�ض عامــــل اأو اأكـــرث لتح�سري وتقدمي  ال�سي�سة م�ستوفـني لال�سرتاطات 

ال�شحية العامة ، ويحظر قيامهم مبمار�شة اأي ن�شاط اآخر باملحل .
باقي  ال�سي�سة يختلف عن زي  فـــي حت�ســـري وتقدمي  للعاملــــني  - تخ�سيــــ�ض زي  ج 

العاملني فـي املوقع . 
املــادة ) 56 (

يحظر على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط مقهى ال�شي�شة االآتي :
اأرا�ض  اأي  اأو  العامة  وال�سواطئ  واملتنزهات  احلدائق  جميع  فـي  ال�سي�سة  تقدمي   - اأ 

خم�س�سة للمهرجانات اأو مدينة ماله لالأطفال .
ب - تخ�سي�ض موقع مغلق فـي املقاهي اأو اإقامة خيم فـي الفنادق .

ج - تو�سيل ال�سي�سة للمنازل اأو االأماكن العامة .
د - دخول من يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة مقهى ال�سي�سة اأو تقدمي خدمة 

تدخني ال�سي�سة اأو اأي خدمات اأخرى لهم .
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هـ - الدعايــــة واالإعــــالن والرتويـــج جلميــع منتجـات التبغ واملع�سل وغريها من مواد 
التدخني �سمن املرفــق املرخــ�ض له ، اأو و�ســـع اأي اإعالنـــات مطبوعـــة اأو م�سموعــة 

اأو مرئية اأو باأي و�سيلة اأخرى �سمن املرفق املرخ�ض له . 
و - ت�سغيل مكربات ال�سوت .

ز - اإقامة احلفالت الغنائية واملنا�سبات .

املــادة ) 57 (

ا�ستيفاء اال�سرتاطات  الغذائية فـي حالة  الوجبات  ال�سي�سة بتقدمي  ي�سمح ملقاهي تقدمي 
ال�سحية ال�سادرة من اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 58 (

يجب على املرخ�ص لهم مبمار�شة ن�شاط مقهى ال�شي�شة توفـيق اأو�شاعهم وفقا الأحكام هذه 
الالئحة خالل )3( ثالث �سنوات من تاريخ العمل بها .

الف�ســل العا�ســر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة الأن�شطة الباعة املتجولني

املــادة ) 59 (

م�شقط  بلدية  موافقة  على  احل�شول  بعد  اإال  املتجولني  الباعة  ن�شاط  ممار�شة  يجوز  ال 
للموقع املراد ممار�شة الن�شاط فـيه ، وفق املواقع املحددة من قبلها .

املــادة ) 60 (

 ، املتجولني  الباعة  اأن�شطة  ممار�شة  فـيها  يجوز  التي  املواقع  م�شقط  بلدية  رئي�ص  يحدد 
واملقاهــــي املتنقلــــة ، وعددهـــا فـــــي كل والية من واليات حمافظة م�سقط ، على اأن يبعد 
موقع ن�شاط �شي اللحوم م�شافة ال تقل عن )200( مائتي مرت ، وموقع االأن�سطة االأخرى 
م�سافة ال تقل عن )100( مائة مرت ، وذلك عن اأقرب موؤ�س�سة �سحية )امل�ست�سفـيات واملراكز 
ال�سحية والعيادات ( اأو موؤ�س�سة تعليمية اأو تربوية )املدار�ض والكليات واجلامعات وريا�ض 
وحا�سنات االأطفال( ودور العبادة واملباين ال�سكنية ، ويتم احت�ساب هذه امل�سافة من اأقرب 

نقطتني لكل منها .
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الف�سـل احلـادي ع�سـر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بــممار�شة ن�شاط دباغة اجللود

املــادة ) 61 (

حتدد مرافق م�سنع دباغة اجللود باالآتي :
  اأ - موقع الدباغة .

ب - موقع التجفـيف .

ج - موقع الن�سر .

د - املخزن .

هـ - موقع لراحة العاملني .

املــادة ) 62 (

يجب اأن يكون م�سنع دباغة اجللود م�ستوفـيا لال�سرتاطات ال�سحية االآتية :
 اأ - اأن يكــــون املوقــــع بعيــــدا عـــن الــ�سارع العام واأقرب حـي �سكـــني م�سافة ال تقل عن 

)5 كم( خم�سة كيلومرتات .

ب - اأن تتنا�شب م�شاحة امل�شنع مع حجم الن�شاط ، ويكون املكان مت�شعا بالقدر الكافـي 
لدبغ جميع اجللود دون ن�سرها خارج املوقع .

ج - اأن تكون جميع مرافق امل�سنع جيدة االإ�ساءة والتهوية طبيعيا اأو با�ستخدام و�سائل 
�سناعية واأن تكون جمهزة مبراوح �سفط لطرد الروائح واأن تكون جميع نوافذه 

مغطاة ب�سلك �سيق الن�سيج ملنع دخول احل�سرات ، وباأبواب ذاتية الغلق .

واالأدوات  امل�ستلزمات  بكافة  االأولية مزود  ب�سندوق لالإ�سعافات  اأن يكون جمهزا   - د 
الطبية الالزمة .

هـ - اأن تكون جميع مرافق امل�سنع م�ستوفـية لال�سرتاطات اخلا�سة باالأمن وال�سالمة 
املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف . 

-84-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

و - اأن تكون جميع الأدوات امل�صتعملة فـي ممار�صـــة الن�صـــاط مــن �صكاكني ومق�صات 
وغريها من معدن غري قابل لل�صداأ ، ويراعى املحافظة عليها نظيفة با�صتمرار 

وتخ�صي�ض اأماكن مبرافق امل�صنع لهذا الغر�ض .

النفايــات مــن مادة مقاومة للحريق ذات  اأوعية  اأن يكون جمهزا بعدد كاف من   - ز 
اأغطية حمكمة الغلــــق ، لتجميــــع النفايـــات حلـني التخلـ�ض منهــا فـــي الأماكــن 

املخ�ص�صة لذلك .

املــادة ) 63 (

 ، اإلى ال�صرتاطات ال�صحية املن�صو�ض عليها فـي املادة )62( من هذه الالئحة  بالإ�صافة 
يلزم ملمار�صة ن�صاط دباغة اجللود ا�صتيفاء ال�صرتاطات ال�صحية الآتية :

اأوال : ال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع الدباغة :
اأ - اأن تكون اأر�صيته مغطاة ببالط منا�صب وم�صممة مبيل خفـيف لت�صهيل عملية 
ت�صريف مياه الغ�صيل اإلى خزان احتجاز م�صتوف للموا�صفات الفنية املعتمدة 

من اجلهة املخت�صة ، اأو اإلى املجاري العامة اإن وجدت .

ب - اأن تكون جميع حوائطه اإلى ال�صقف مغطاة ببالط اأمل�ض لت�صهيل عملية التنظيف .

ج - اأن يكون جمهزا مبغ�صلة وم�صدرين للمياه الباردة وال�صاخنة واأحوا�ض اأر�صية 
مغطاة من الداخل واخلارج بالبالط الأبي�ض .

د - متليح اجللود عقب ال�صلخ مبا�صرة خالل مدة ل تزيد على اأربع �صاعات خا�صة 
فـي املناطق مرتفعة اخلطورة .

هـ - اأن تكون جميع اجللود امل�صتخدمة م�صدرها م�صالخ معتمدة وخمتومة بخامتها .

ثانيا : ال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة مبوقع جتفـيف اجللود :
اأ - اأن يكون جمهزا بطاولت خ�صبية لال�صتخدام فـي عملية جتفـيف اجللود والتخل�ض 

من ال�صحم واللحم املوجود بها وت�صوية اأطرافها قبل الن�صر .

ب - ر�ض اجللود باملبيدات احل�صرية اأو تبخريها با�صتعمال املواد الكيماوية املنا�صبة 
ملنع منو احل�صرات عليها واحليلولة دون تعر�صها للتلف .
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ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع الن�سر :
اأن يكون املوقع داخل امل�سنع . 

رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملخزن :
اأ - اأن يكون جمهزا باأرفف خ�سبية ترتفع عن �سطح االأر�ض مبا ال يقل عن )30�سم( 
ثالثــني �سنتيمتـرا لو�ســع اجللــود عليها ، ويحظــر و�ســع اجللــود علــى االأر�ض 

اأو فـي �سناديق من ال�ساج اأو على اأعمدة حديدية .

ب - تخ�سيــــ�ض اأماكـــن م�ستقلة به حلفظ املواد الكيميائية واالآالت واالأدوات التي 
ت�ستخدم فـي الدباغة .

ج - اأن يكون مزودا باملطهرات واملواد الكيماوية الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع راحة العاملني :
 اأ - اأن يكون م�ستقال عن باقي مرافق امل�سنع وغري مت�سل بها باأي �سكل من االأ�سكال .

ب - اأن تتوافر به �سالة للطعام بعيدة عن م�سادر التلوث .

ج - اأن يكون مزودا بدورة مياه م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة . 

�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالعاملني :
  اأ - اأن يكون العاملون بامل�سنع م�ستوفـني لال�سرتاطات ال�سحية العامة .

ب - التـــزام العامـــلني اأثناء العمل بارتداء مالب�ض خا�سة من مادة عازلة لل�سوائل 
ملنع تعر�سهم للكيماويات واالأبخرة وقفازات جلدية واأحذية مطاطية ذات رقبة 

طويلة وكمامات للوجه .

ج - االلتزام بعدم تناول االأطعمة وامل�سروبات والتدخني داخل امل�سنع �سمانا لعدم 
االإ�سابة ب�سبب التلوث باملواد الكيماوية واالأبخرة .

الف�ســل الثانــي ع�ســر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبركبات نقل املياه غري ال�شاحلة لل�شرب

املــادة ) 64 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط نقل املياه غري ال�شاحلة لل�شرب اأن تكون املركبة املخ�ش�شة لهذا الغر�ص 
م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية االآتية :   
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اأ - اأن تكون م�سممة خ�سي�سا لنقل املياه غري ال�ساحلة لل�سرب وخم�س�سة لهذا 
الغر�ض دون غريه .

نقلها  اأثناء  املياه  ت�سرب  ملنع  ال�سكل وبحالة جيدة  اأ�سطواين  اأن يكون خزانها   - ب 
باللون  عليه  ومكتوبا  الغامق  االأخ�سر  باللون  اخلارج  من  بالكامل  ومطليا 
االأ�ســـفر عبــــارة )مياه غري �ساحلة لل�سرب( و�سعة اخلزان ورقم الرتخي�ض ، 

ومكتوبا على اأبوابها ا�سم املرخ�ض له وعنوانه ورقم �سجله التجاري .

املــادة ) 65 (

يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل املياه غري ال�شاحلة لل�شرب مراعاة االآتي : 
اأ - االحتفاظ برتخي�ص ممار�شة الن�شاط داخل املركبة واإبرازه جلهات االخت�شا�ص 

عند الطلب .

ب - املحافظة على نظافة املركبة وم�سخة املياه با�ستمرار واإجراء ال�سيانة الدورية 
لها ب�سورة منتظمة .

ج - غ�سل اخلزان واإزالة الرت�سبات املرتاكمة فـيه مرة واحدة على االأقل كل اأربعة 
اأ�سهر . 

الف�ســل الثالــث عــ�سر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبركبات نقل مياه املجاري

املــادة ) 66 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط نقل مياه املجاري اأن تكون املركبة املخ�ش�شة لهذا الغر�ص م�شتوفـية 
لال�سرتاطات ال�سحية االآتية :  

اأ - اأن تكون م�سممة خ�سي�سا ل�سفط وتفريغ مياه املجاري اآليا وخم�س�سة لغر�ض 
نقل مياه املجاري دون غريه .

ب - اأن يكون خزانها مطليا بالكامل من اخلارج باللون االأ�سفر ومكتوبا عليه باللون 
اخلزان  ب�سعة  اخلا�سة  البيانات  اإلى  باالإ�سافة  جماري(  )مياه  عبارة  االأ�سود 
ورقم الرتخي�ض ، ومكتوبا على اأبوابها ا�سم املرخ�ض له وعنوانه ورقم �سجله 

التجاري .
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من  وم�سنوعا  دائمة  ب�سفة  عليها  ومثبتا  ال�سكل  اأ�سطواين  خزانها  يكون  اأن   - ج 
انبعاث  اأو  ال�سوائل  ت�سرب  ملنع  الغلق  وحمكم  املجاري  مبياه  تتاأثر  ال  مادة 
الروائح الكريهة ، ومطليا من الداخل مبادة مانعة لل�سداأ ، وجمهزا بفتحات 
والتفريغ  التعبئة  فـي عمليات  االإغالق لال�ستخدام  ب�سمامات حمكمة  مزودة 

والتنظيف . 

املــادة ) 67 (

يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط نقل مياه املجاري مراعاة االآتي :
 اأ - االحتفاظ برتخي�ص ممار�شة الن�شاط داخل املركبة واإبرازه جلهات االخت�شا�ص 

عند الطلب .

ب - عدم اإيقاف وترك املركبة حمملة مبياه املجاري فـي املناطق ال�سكنية .

 ج - التخل�ض من مياه املجاري فـي االأماكن املخ�س�سة لهذا الغر�ض .

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبمار�شة ن�شاط مغ�شلة مالب�س

املــادة ) 68 (

حتدد فئات مغا�سل املالب�ض بـاالآتي :
  اأ - مغ�سلة مالب�ض اآلية . 

ب - مغ�سلة مالب�ض جافة اأو الغ�سيل ال�سريع . 

املــادة ) 69 (

حتدد مرافق مغا�سل املالب�ض باالآتي : 
 اأ - موقع ا�ستالم وفرز املالب�ض .

ب - موقع غ�سيل وجتفـيف املالب�ض .

ج - املخزن .

د - موقع كي املالب�ص ، فـي حال قيام املحل مبمار�شة هذا الن�شاط .

هـ - موقع ت�سليم املالب�ض .
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املــادة ) 70 (

تقل عن )80م2( ثمانني مرتا  اأال  ، على  العمل  االإجمالية مع حجم  امل�ساحة  تتنا�سب  اأن 
مربعـــا ملغ�سلـــــة املالبــــ�ض االآليـــة ، و)40م2( اأربعـــني متـــرا مربعـــا ملغ�سلــة املالبــ�ض اجلافــــة 

اأو الغ�سيل ال�سريع .
املــادة ) 71 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط غ�شيل املالب�ص ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية : 
�سكنية  اأو  امل�سنفة جتارية  االأرا�سي  اإحدى  املغ�سلة مببنى على  اأن يكون موقع   - اأ 

جتارية اأو �سناعية .

ب - اأن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�ض بي�ساء اللون للعاملني باملغ�سلة ، 
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .

املــادة ) 72 (

 ، اإلى اال�سرتاطات ال�سحية املن�سو�ض عليها فـي املادة )٧1( من هذه الالئحة  باالإ�سافة 
يلزم ملمار�شة ن�شاط غ�شيل املالب�ص ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :

اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ا�ستالم وفرز املالب�ض :
 اأ - اأن يكون املوقع م�ستقال وغري مت�سل بغريه من املواقع االأخرى باملغ�سلة . 

ب - اأن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من معدن غري قابــل لل�ســداأ حلفظ املالب�ض 
حلني غ�سلها .

ج - اأن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع غ�سيل وجتفـيف املالب�ض :
اأن تتنا�ســــب م�ساحتـــه مــع حجــم العمل واأن تكون االآالت موزعة فـيه بطريقة  اأ - 

منا�شبة ت�شمح بوجود ممرات وا�شعة بينها لت�شهيل احلركة .

ب - اأن تكـــون التو�ســــيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفـية لال�سرتاطات 
ال�سحية العامة .

ج - اأن تكون تو�سيالت موا�سري املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به اآمنة وعلى ارتفاع 
منا�سب من �سطح االأر�ض ومو�سولة باالآالت وفقا للموا�سفات الفنية املعتمدة .
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ملولد  باملوقع  التنظيف يجب تخ�سي�ص مكان  فـي  البخار  ا�ستخدام  حـــال  فــــي   - د 
البخار الكهربائي وت�سريف البخار بطريقة �سحية .

هـ - اأن يكون املوقع مزودا باأجهزة اآلية خا�سة لغ�سيل وجتفـيف املالب�ص املغ�سولة .

 و - اأن تكون حوائط املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب ، واأن يكون ال�سقف مطليا باللون 
الزيتي الفاحت .

اأ�سطوانية مغطاة ب�سبكــة مــن معــدن  اأن تكون املغ�سلة جمهزة مبجاري ن�سف  ز - 
غيــر قابــــل لل�ســداأ ، واأن تكــون موا�سيــر ال�ســرف امل�ستخدمــة فـيــها مــن مـــادة 

ال تتاأثر باملنظفات والكيمـاويات .

اأر�سيـــة املغ�سلة مغطاة ببالط منا�سب مانع من االنزالق وم�سممة  اأن تكـــون  ح - 
مب�ستوى مائل لت�سهيل عملية ت�سريف املياه .

ط - اأن تكون املغ�سلة جمهزة مب�سدر للمياه ال�ساخنة لال�ستخدام فـي عملية الغ�سيل .

ي - اأن تكون املياه امل�ستخدمة فـي عملية الغ�سيل مطابقة للموا�سفات املعتمدة ملياه 
ال�سرب .

ك - مراعاة تغيري املياه فـي كل مرحلة من مراحل الغ�سيل .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملخزن :
 اأ - تخ�سي�ص مكان به موقع جمهز باأرفف بارتفاع )30 �سم( ثالثــــني �سنتيمـــرتا 
الكيماوية  واملواد  التنظيف  مواد  حلفظ  وخزانات  االأر�ض  �سطح  م�ستوى  عــن 

ومواد التغليف .

ب - اأن تكون حوائطه مطلية باللون الفاحت .

ج - اأن يكون مزودا باأجهزة تهوية منا�سبة .

رابعــا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع كي املالب�ص :
  اأن يكون م�ستوفـيا لال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بن�ساط كي املالب�ض .

خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سليم املالب�ص :
  اأ - اأن يكون جمهزا باأرفف اأو خزانات من مادة منا�سبة اأو معدن غري قابل لل�سداأ 

حلفظ املالب�ص اجلاهزة .

ب - يحظر ا�ستالم اأي مالب�ض من خالل هذا املوقع لغر�ض غ�سلها .
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�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغ�سل مالب�ض امل�ست�سفـيات والعيادات :
اخلا�سة  واملفرو�سات  املالبــ�ض  لغ�ســـل  باملغ�سلـــة  منف�ســــل  مكـــان  تخ�سيـــ�ض   - اأ 

بامل�ست�سفـيات والعيادات .
اإلـــى املغ�سلـــة  البنـــد ال�سابــــق  فــــي  اإح�ســـار املالبـــــ�ض واملفرو�ســـات املذكـــورة  ب - 

فـي مركبات مقفلة ، وااللتزام بتطهري املركبات بعد تفريغها .
واحدة  زيا موحدا من قطعة  يرتدون  العمال  منا�سب من  عـدد  تخ�سي�ض   - ج 
، لغ�شــــل املالبـــ�ص  العمـــل  اأثناء  فـــي  وقفازات من املطاط وكمامــات لالأنـــف 

واملفرو�سات اخلا�سة بامل�ست�سفـيات والعيادات .
د - متريــر جميــع املالب�ض واملفرو�سات اخلا�سة بامل�ست�سفـيات والعيادات مبرحلة 
، ويجب االلتزام  ، ويخ�ســ�ض لذلك موقــع م�ستقــل ل�سمان عزلها  تطهيــر 

بتطهري املوقع واالأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سل والكي ب�سفة م�ستمرة .
الف�سل اخلام�س ع�سر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبمار�شة ن�شاط كي مالب�س

املــادة ) 73 (

يجب اأن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل ، على اأال تقل عن )20م2( ع�سرين مرتا مربعا .

املــادة ) 74 (

حتدد مرافق حمل كي املالب�ض باالآتي :
 اأ - موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�ض .

ب - موقع حفظ وكي املالب�ض .
املــادة ) 75 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط كي املالب�ص ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية االآتية :
اأوال :  اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ا�ستالم وت�سليم املالب�ض :

 اأ - اأن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء االأمامي من املحل .
املوقع  يكون  اأن  يحب  باملـحل  الزبائن  النتظار  موقـع  تخ�سيــــ�ض  حالـــة  فــــي   - ب 

منف�سال عن موقع انتظار الزبائن .
ج - اأن يكـــون جمهـــزا باأرفـــف وخزانــات ، واأن تكون ذات واجهات زجاجية ، وذلك 

حلفظ املالب�ض املكوية حلني ت�سليمها . 
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ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع حفظ وكي املالب�ض :
اأ - اأن يكون املوقع منف�سال عن موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�ض .

ب - اأن يكون املوقع جمهزا بحاويات منا�سبة حلفظ املالب�ض امل�ستلمة .
ج - اأن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من االأجهزة الكهربائية الالزمة لكي املالب�ض 

مبا يتنا�سب مع طبيعتها . 
د - اأن يكون املوقع مزودا باأكيا�ض نظيفة لال�ستخدام فـي تغليف املالب�ض املكوية ، 

ويحظر ا�ستخدام ورق ال�سحف لهذا الغر�ض .

هـ - اأن يكون املوقع مزودا بالبخاخات الالزمة لر�ض املالب�ض باملاء فـي اأثناء عملية 
الكي .

املــادة ) 76 (

فـي حالة قيام املحل با�ستالم املالب�ض للغ�سيل ، يجب التقيد باال�سرتاطات ال�سحية االآتية :  
 اأ - اأن يكون املحل جمهزا بحاويات اإ�سافـية حلفظ املالب�ض امل�ستلمة لغر�ض الغ�سيل .

ب - اأن يكون املحل متعاقدا مع اإحدى املغا�سل املرخ�سة الكائنة فـي حمافظة م�سقط .
املــادة ) 77 (

يحظر على املرخ�ض له ا�ستالم املالب�ض اخلا�سة بامل�ست�سفـيات اأو العــيادات بغــــر�ض كيهــــا 
اأو غ�سلها .

الف�سـل ال�سـاد�س ع�سـر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة مبمار�شة ن�شاط الفندقة

املــادة ) 78 (

اخلا�شة  ال�شحية  اال�شرتاطات  ا�شتيفاء  الفندقة  ن�شاط  مبزاولة  له  املرخ�ص  على  يجب 
باملرافق االآتية فـي حال وجودها : 

مبمار�سة  اخلا�سة  ال�سحية  لال�سرتاطات  م�ستوفـية  املالب�ض  مغ�ســـلة  تكـــون  اأن   - اأ 
ن�شاط غ�شيل املالب�ص . 

ب - اأن تكون برك ال�سباحة م�ستوفـية لال�سرتاطات املعتمدة من اجلهة املخت�سة .
ج - اأن تكون االأندية ال�سحية اأو ال�ساالت الريا�سية م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية 

اخلا�سة باالأندية ال�سحية وال�ساالت الريا�سية .
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د - اأن تكون م�ساكن العاملني م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة .
هـ - اأن تكون دورات املياه م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة .

و - فـي حالة اإ�سافة اأي ن�شاط اآخر يجب اأخذ املوافقة امل�شبقة من بلدية م�شقط .

اأن يكـــون م�ستوفـيـــا  اأو خمبــز يجـــب  املواد الغذائية  اأو خمزن  فــي حالــة وجود مطعــم 
لال�سرتاطات ال�سحية ال�سادرة من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 79 (

يجب اأن تكون غرف النزالء م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سادرة من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 80 (

يجب على املرخ�ض له االلتزام باالآتي :
 اأ - مكافحة احل�سرات والقوار�ض وفقا لال�سرتاطات ال�سحية العامة .

اأجزاء املبنى الداخلية واخلارجية وال�ساحات واملواقف  ب - املحافظة على نظافة كل 
امللحقة باملبنى .

ج - توفـري عدد كاف من احلاويات امل�سنوعة من مواد مقاومة للحريق لتجميع النفايات 
حلني التخل�ض منها فـي االأماكن املعدة لذلك على اأن يكون ذلك اأوال باأول .

الف�ســل ال�سابــع ع�ســر

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملحلت ال�سناعية الب�سيطة

املــادة ) 81 (

فـي تطبيق اأحكام هذا الف�سل ، يق�سد باالأن�سطة ال�سناعية الب�سيطة االآتي :
اأ - بيع وت�سليح اإطارات املركبات . 

ب - تغيري الزيوت .

ج - حمالت حلام املعادن .

د - ور�ض النجارة .

هـ - ور�ض احلدادة .

و - ور�ض اخلراطة .

ز - ور�ض االألومنيوم .
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ح - ور�ض اإ�سالح املركبات .

ط - مغا�شل ال�شيارات .

ي - كهرباء ال�سيارات .

ك - اإ�سالح االأجهزة الكهربائية .

ل - م�شانع الطابوق والبالط .

م - م�سانع الفخار التقليدية .

املــادة ) 82 (

يلزم ملمار�شة ن�شاط �شناعي ب�شيط ا�شتيفاء اال�شرتاطات ال�شحية العامة اخلا�شة باملبنى 
الن�شــــاط  بنـــقل  ، والتعهــــد كتابـــة  العامــة  والكهرباء واملياه وال�شرف ال�شحي وال�شالمة 
اإلى املناطق ال�سناعية فـي حال اإقامة هذه املناطق ، وي�ستثنى من ذلك االأن�سطة املن�سو�ض 

عليها فـي البنود )ب ، ك ، ل ، م( من املادة )81( من هذه الالئحة .

املــادة ) 83 (

دون االإخالل باأي ا�شرتاطات بيئية �شادرة مـن اجلهــات املخت�شة ، يلـــزم ملمار�شـــة ن�شـــاط 
�سناعي ب�سيط ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية االآتية : 

اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبحالت بيع وت�سليح اإطارات املركبات وتغيري الزيوت :
تعبئة  حمطات  اأو  ال�سناعية  املناطق  اإحدى  فـي  املحل  موقع  يكون  اأن  يجب   - اأ 

الوقود .

ب - اأن تكون م�شاحة املحل منا�شبة حلجم العمل واحتياجات الن�شاط .

ج - اأن يكون املحل جمهزا باالأدوات واملعدات الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

امل�ستهلكة فـي حاويات  ، يجب جتميع الزيوت  د - بالن�سبة ملحالت تغيري الزيوت 
م�ستقلة حلني التخل�ض منها فـي االأماكن وبالو�سائل املحددة من قبل بلدية 

م�سقط . 

هـ - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة من اجلهة املخت�سة .
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ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبحالت حلام املعادن :
 اأ - اأن يكون موقع املحل فـي اإحدى املناطق ال�سناعية .

ب - اأن تتنا�شب م�شاحة املحل مع حجم واحتياجات الن�شاط .

ج - اأن يكون املحل جمهزا بكافة املعدات واالأدوات الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

د - ف�ســل مكــان ا�ستقبــال الزبائــن عــن مكــان العمـــل با�ستخــدام حاجــز مــن مــادة 
غري قابلة لال�ستعال بارتفاع منا�سب .

هـ - تخ�سي�ض مكان باملحل جيد التهوية لو�سع اأجهزة اللحام على اأن يكون بعيدا 
عن حركة �سري العمال .

و - عدم ممار�شة الن�شاط بعد غروب ال�شم�ص .

ز - اتــباع القواعــد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة من اجلهة املخت�سة .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بور�ض النجارة واخلراطة واالألومنيوم :
 اأ - اأن يكون موقع الور�سة فـي اإحدى املناطق ال�سناعية .

ب - اأن تتنا�شب م�شاحة الور�شة مع حجم واحتياجات الن�شاط .

 ج - اأن تكون الور�شة جمهزة بكافة املعدات واالأدوات الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

د - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة .

هـ - عدم ا�ستبدال املعدات واالآالت باأخرى اأكرب منها اأو ذات اأ�سوات اأعلى اإال بعد 
موافقة اجلهة املخت�سة .

و - عدم ممار�شة الن�شاط بعد غروب ال�شم�ص .

رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بور�ض اإ�سالح املركبات ومغا�سل ال�سيارات :
 اأ - اأن يكون موقع الور�سة اأو املغ�سلة باإحدى املناطق ال�سناعية ، ويجوز اأن يكون 
عـــدد  اأال يزيـــد  الوقـــود �سريطـــة  ال�سيارات فـي حمطات تعبئة  موقع مغا�سل 
املغا�سل عن مغ�سلتني اإحداهما يدوية واالأخرى اآلية ، واأال يزيد عدد الروافع 

بها على )2( رافعتني . 
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ب - اأن تتنا�شب م�شاحة الور�شة اأو املغ�شلة مع حجم واحتياجات الن�شاط .

ملمار�سة  الالزمة  واالأدوات  املعدات  بكافة  املغ�سلة جمهزة  اأو  الور�سة  تكون  اأن   - ج 
الن�شاط .

د - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة .

هـ - اأن تكون املغ�سلة جمهزة بخزان حتليل ال هوائي متبوع بخزان احتجاز للمياه 
العادمة م�ستوف لال�سرتاطات ال�سادرة عن اجلهة املخت�سة ، وخزان اآخر مانع 
لت�سرب املياه العادمة الناجتة عن غ�سيل ال�سيارات على اأن يكون بعيدا عن اأي 

م�سدر للمياه اجلوفـية مب�سافة ال تقل عن )100( مائة مرت .

املياه  الزيوت عن  املغ�سلة جمهزة بوحدات خا�سة لف�سل  اأو  الور�سة  اأن تكون  و - 
العادمة ، مع مراعاة جتميع الزيوت وغريها من املواد الكيميائية فـي حاويات 
بلدية  التي حتددها  وبالو�سائل  املواقع  فـي  منهـــا  التخلـــ�ض  م�ستقلـــة حلـــني 

م�سقط .

 ز - يجب اأن تكون جدران واأر�شية الور�شة اأو املغ�شلة مغطاة ببالط منا�شب ومبواد 
، مع مراعاة ت�سميم  اأي ملوثات للمياه اجلوفـية  عازلة ل�سمان عدم ت�سرب 

االأر�سية مبيل منا�سب لت�سهيل عملية التنظيف .

خام�سا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبحالت كهرباء ال�سيارات واإ�سالح االأجهزة الكهربائية :
 اأ - اأن يكون موقع املحل فـي اإحدى املناطق ال�سناعية ، اأو على اأحد ال�سوارع العامة 

اأو الطرق الداخلية باملناطق التجارية اأو التجارية ال�سكنية .

ب - اأن تتنا�شب م�شاحة املحل مع حجم واحتياجات الن�شاط .

ج - اأن يكون املحل جمهزا بكافة املعدات واالأدوات الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

د - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة .

هـ - جتميع املخلفات الكيميائية اخلطرة كاالأحما�ض وغريها فـي حاويات م�ستقلة 
حلني التخل�ض منها فـي املواقع وبالو�سائل التي حتددها بلدية م�سقط .

-96-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

�ساد�سا : اال�سرتاطات ال�شحية اخلا�شة مب�شانع الطابوق والبالط :
اأ - اأن يكون موقع امل�سنع فـي اإحدى املناطق ال�سناعية .

ب - اأن تتنا�شب م�شاحة امل�شنع مع حجم واحتياجات الن�شاط .

ج - اأن يكون امل�شنع جمهزا بكافة املعدات واالأدوات الالزمة ملمار�شة الن�شاط .

د - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة .

هـ - جتميع املخلفات الكيميائية ال�سائلة كالزيوت واالأ�سباغ وغريها فـي حاويات 
بلدية  حتددها  التي  وبالو�سائل  املواقع  فـي  منها  التخل�ض  حلني  م�ستقلة 

م�سقط .

التي  وبالو�سائل  االأماكن  فـي  اخلطرة  غري  ال�سلبة  املخلفات  من  التخل�ض   - و 
حتددها بلدية م�سقط .

�سابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مب�سانع الفخار التقليدية :
 اأ - اأن تتنا�شب م�شاحة امل�شنع مع حجم واحتياجات الن�شاط .

ب - اأن يـــكون امل�سنـــع جمهـــزا مبدخنة ل�سحب الدخان ذات كفاءة عالية مطابقة 
للموا�سفات املعتمدة .

ج - اأن يكون �شقف امل�شنع مرتفعا ب�شكل منا�شب لطبيعة الن�شاط .

د - اأال تكون غرف وممرات امل�شنع منخف�شة عن �شطح االأر�ص املجاورة .

هـ - اأن تكون بغرف امل�سنع نوافذ كافـية للتهوية .

و - اأن يكون امل�شنع جمهزا مبراوح ل�شفط الغبار املتطاير من مزاولة الن�شاط .

ز - اتباع القواعد واملعايري البيئية ذات ال�سلة باحلماية من التلوث وال�سو�ساء 
ال�سادرة من اجلهة املخت�سة .

الف�ســل الثامــن ع�ســر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة باأن�شطة تنظيف املركبات

املــادة ) 84 (

تق�سم اأن�سطة تنظيف املركبات اإلى االآتي :
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  اأ - مغا�سل املركبات فـي املناطق ال�سناعية وحمطات تعبئة الوقود .

 ب - تنظيف وتلميع املركبات فـي املحالت التجارية .

 ج - تنظيف وتلميع املركبات فـي املواقف .

 د - تنظيف وتلميع املركبات بناء على الطلب فـي مواقف املنازل اخلا�سة .

املــادة ) 85 (

يلـــزم ملمار�ســـة اأي مــن اأن�سطة تنظيف املركبات املذكورة فـي املادة )84( من هذه الالئحة 
ما ياأتي :

  اأ - يجب احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة .
 ب - يجب تنفـيذ اال�شرتاطات التي ت�شعها بلدية م�شقط ملمار�شة الن�شاط ، واحل�شول 

على الرتخي�ص البلدي قبل ال�شروع فـي ممار�شة الن�شاط .
 ج - يجـــب حفـــظ الرتخيـــ�ص البلدي مبوقع ممار�شة الن�شاط واإبرازه ملفت�شي اجلهات 

املخت�سة عند الطلب .
 د - يجب اأن يكون املوقع م�ستوفـيا جميع اال�سرتاطات اخلا�سة باالأمن وال�سالمة من 

الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف .
 هـ - يجب اأن يكون جميع العاملني باملوقع مرخ�سني من اجلهات املخت�سة للمهن التي 

ي�سغلونها ويتبعون للمن�ساأة ال�سادر لها الرتخي�ض .
 و - يجب توفـري مالب�ض منا�سبة وموحدة للعاملني .

املــادة ) 86 (

باالإ�سافة اإلى ما ورد فـي املادة )85( من هذه الالئحة ، يلزم ملمار�شة ن�شاط تنظيف وتلميع 
املركبات فـي املناطق ال�سناعية وحمطات تعبئة الوقود التقيد باال�سرتاطات اخلا�سة :

 اأ - يجب اأال تقل م�شاحة موقع مزاولة الن�شاط عن )100م2( مائة مرت مربع ، واأن 
ي�ستمل على املرافق االآتية :

1- موقع خا�ض بالتنظيف والتن�سيف والتلمـــيع علـــى اأال يقـــل ارتفـــاع ال�سقـــف 
عن )4م( اأربعة اأمتار .
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2 - يجب احل�سول على موافقة وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية وال�سركة العمانية 
خلدمات ال�سرف ال�سحي بالن�سبة ملغا�سل ال�سيارات فـي املناطق ال�سناعية 

وحمطات تعبئة الوقود .

3 - مواقف خا�سة لل�سيارات يت�سع لعدد )10( ع�سر �سيارات على االأقل .

احتياجات  الحتواء  يت�سع  والتلميع  التنظيف  مواد  لتخزين  خا�ض  خمزن   -  4
الن�شاط من هذه املواد .

5 - غرفة منا�سبة النتظار الزبائن .

 ب - يجب اأن يكون بناء اجلدران واالأ�سقف واالأر�سية ح�سب املوا�سفات املعتمدة .
 ج - يجب اأن تكون اجلدران واالأ�سقف واالأر�سية غري قابلة المت�سا�ض الزيوت و�سهلة 

التنظيف .
للموا�سفات  مطابقة  الكهربائية  والرتكيبات  التمديدات  كافــة  تكــون  اأن  يجـــب   -  د 

القيا�سية املعتمدة من اجلهات املخت�سة .
 هـ - يجب توفـري م�سدر دائم للمياه مطابــق ال�سرتاطــات اجلهـات ذات االخت�سا�ض 

واأن يتم ت�سريف املياه ح�سب ا�سرتاطات اجلهات املخت�سة . 
 و  - ي�سمح با�ستخدام املياه واأجهزة التنظيف الكهربائية ومعدات التنظيف اجلاف واأي 

و�سيلة اأخرى منا�سبة .
املياه  اآخر جماور بعوازل مانعة لت�شرب  اأي ن�شاط  املوقـــع عــن  اأن يف�شـــل   ز - يجــــب 

والرطوبة .
  ح - يجب توفـري االإ�ساءة والتهوية املنا�سبة .

 ط - يجب توفـري �شندوق اإ�شعافات اأولية مزود بجميع امل�شتلزمات الطبية .
 ي - يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع ال�سركات اخلا�سة للنقل .

املــادة ) 87 (

باالإ�سافة اإلى ما ورد فـي املادة )86( من هذه الالئحة ، يلزم ملمار�شة ن�شاط تنظيف وتلميع 
املركبات فـي املحالت التجارية التقيد باال�سرتاطات االآتية :

 اأ - يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف .
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يجــــب اأال تقـــل م�ساحـــة املوقـــع عـــن )50م2( خم�ســـني متـــرا مربــــعا ، واأن ي�ستمل   ب - 
على املرافق االآتية :

1 - موقع خا�ض للتنظيف اجلاف فقط .

2 - خمزن ملواد التنظيف والتلميع يتنا�سب وحجم العمل .

 ج - يجب اأن يكون بناء اجلدران واالأ�سقف واالأر�سية ح�سب املوا�سفات املعتمدة .

 د - يجب اأن تكون اجلدران واالأ�سقف واالأر�سية غري قابلة المت�سا�ض الزيوت و�سهلة 
التنظيف .

للموا�سفات  مطابقة  الكهربائية  والرتكيبات  التمديدات  كافة  تكون  اأن  يجب   -  هـ 
القيا�سية املعتمدة من اجلهات املخت�سة .

لها  التي تقدم  ال�سيارات  املواقف تخ�س�ض الإيقاف   و - يجب حجز عدد منا�سب من 
اخلدمة .

املياه  لت�شرب  بعوازل مانعة  اآخر جماور  ن�شـاط  اأي  املوقـــع عن  اأن يف�شـــل  - يجـــب   ز 
والرطوبة .

 ح - يجب توفـري االإ�ساءة والتهوية املنا�سبة .

 ط - يجب توفـري �شندوق اإ�شعافات اأولية مزود بجميع امل�شتلزمات الطبية .

 ي - يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع ال�سركات اخلا�سة للنقل .

املــادة ) 88 (

باالإ�سافة اإلى ما ورد فـي املادة )86( من هذه الالئحة ، يلزم ملمار�شة ن�شاط تنظيف وتلميع 
املركبات فـي املواقف العامة التقيد باال�سرتاطات االآتية :

واملطارات  التجارية  باملراكز  العامة اخلا�شة  املواقف  فـي  الن�شاط   اأ - ميكن ممار�شة 
واالأماكن ال�سياحية واأي مواقف خدمية اأخرى يتم املوافقة عليها من قبل بلدية 

م�سقط .

 ب - يجب احل�سول على موافقة اجلهات ذات االخت�سا�ض ، ومالكي املواقف .

بني  يدويا  تتحرك  بالتنظيف  اخلا�سة  العربات  من  منا�سب  عدد  توفـري  يجب   -  ج 
املواقف .
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 د - يجب اأن تكون العربات م�شنعة خ�شي�شا لهذا الن�شاط .

 هـ - يجب اأن يكون مكتوبا عليها بخط وا�سح ا�سم املرخ�ض له ورقم الرتخي�ض ورقم 
ال�سجل التجاري وغريها من  البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .

 و - يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع فـي اأماكن مغلقة بعربات اخلدمة .

 ز - يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف فقط .

 ح - يجب اأن تكون �ساعات العمل متوافقة مع �ساعات العمل فـي مكان تقدمي اخلدمة 
فـي املواقف اخلا�سة به .

 ط - يجب توفـري حاويات لتجميع النفايات املرتتبة من عمليات التنظيف .

املــادة ) 89 (

باالإ�سافة اإلى ما ورد فـي املادة )86( من هذه الالئحة ، يلزم ملمار�شة ن�شاط تنظيف وتلميع 
املركبات املتنقلة ح�سب الطلب التقيد باال�سرتاطات االآتية :

 اأ  - ميكن ممار�شة الن�شاط فـي املواقف اخلا�شة باملنازل واأي مواقف اأخرى يتم املوافقة 
عليها من قبل بلدية م�سقط .

 ب - يجب االلتزام با�ستخدام معدات التنظيف اجلاف .

 ج - يجب اأن يكون مكتوبا على اأبوابها بخط وا�سح ا�سم املرخ�ض له ورقم الرتخي�ض 
ورقم ال�سجل التجاري وغريها من  البيانات التي حتددها بلدية م�سقط  .

لهذا  امل�سنع  ، ومهياأة من  املخت�سة  املركبة مرخ�سة من اجلهات  تكون  اأن   د - يجب 
الغر�ص ، ويحظر الرتخي�ص الأي مركبة تهياأ الحقا ، ويحظر مزاولة اأي ن�شاط 

فـيها ، وال ي�سمح بنوم العاملني فـيها  .

 هـ - يجب اأن يكتب على اأبوابها بخط وا�سح ا�سم املرخ�ض له ، ورقم الرتخي�ض ، ورقم 
ال�سجل التجاري ، وغريها من البيانات التي حتددها بلدية م�سقط .

 و - يجب اأن تف�سل الكابينة اخلا�سة بال�سائق عن املوقع املخ�س�ض للمعدات واالآليات 
امل�ستخدمة .

 ز - يجب اأن تكون مزودة بحاوية لتجميع الف�سالت ذات غطاء حمكم ، على اأن يتم 
توفـري اأكيا�ض ذات اال�ستعمال الواحد لتجميع الف�سالت والتخل�ض منها اأوال باأول .
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 ح - يجب اأن يكون الهيكل اخلارجي للمركبة مغلقا من جميع اجلهات ، وم�سنوعا من 
مادة �سلبة قوية ، ال يتاأثر بالظروف اجلوية ، ومطليا باللون الذي توافق عليه 

بلدية م�سقط .

 ط - يجب اأن تكون املواد ، واالأدوات ، واملعدات ، واالآالت اخلا�شة بالتنظيف فـي داخل 
هيكل املركبة .

 ي - يجب اأن تكون اأر�سية املركبة م�سممة ب�سكل منا�سب مل�ساء ، وخالية من الثقوب ، 
و�سهلة التنظيف ، ومانعة من االنزالق .

 ك - يجب اعتماد اللوحات والر�سومات قبل و�سعها فـي هيكل املركبة من قبل جهات 
االخت�سا�ض .

 ل - يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع فـي اأماكن مغلقة باملركبة .

 م - يجب اأن تكون �ساعات العمل من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة العا�سرة م�ساء .

  ن - يجب اأن يكون عمر املرخ�ض له ال يقل عن �سن )18( الثامنة ع�سرة .

 �ض - يجب توفـري االإ�ساءة والتهوية املنا�سبة عند التنظيف .

  ع - يجب عدم ترك اآثار للتنظيف واملخلفات فـي املوقع .

 ف - يجب عدم عرقلة حركة ال�سري اأو و�سع حاجز يعيق احلركة املرورية فـي املوقع .

 �ض - يجب توفـري �سندوق اإ�سعافات اأولية مزود بجميع امل�ستلزمات الطبية .

الف�ســل التا�ســع ع�ســر

اال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بـمع�شكرات العمال

املــادة ) 90 (

حتدد مرافق مع�سكر العمال باالآتي :
اأ - عنابر نوم العمال .      

ب - املطعم . 

ج - دورات املياه .  
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املــادة ) 91 (

يراعى فـي اإقامة مع�سكر عمال ا�ستيفاوؤه اال�سرتاطات ال�سحية االآتية :
اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بعنابر النوم :

اأ - اأن تكون جيدة التهوية واالإ�ساءة وجميع نوافذها مغطاة ب�سلك �سيق الن�سيج .
ب - اأن تكون مزودة مب�سادر مياه �ساحلة لل�سرب .  

ج - اأن تكون مق�سمة اإلى م�ساحات مقدار كل منها )4م2( اأربعة اأمتار مربعة على 
االأقل يخ�س�ض كل منها لو�سع �سرير لكل فرد ودوالب حلفظ مالب�سه واأدواته 
اخلا�سة ، مع مراعاة توزيعها بطريقة ت�سمح بوجود م�سافة فا�سلة بني ال�سرير 
واالآخر طولها مرت واحد على االأقل ، ويحظر و�سع اأ�سرة فوق بع�سها اأو فـي 

طرقات العنرب اأو غريها من االأماكن غري املخ�س�سة للنوم . 
مرة  با�ستخدامها  امل�سرح  احل�سرية  باملبيدات  االأخرى  واملرافق  العنابر  ر�ض   - د 

واحدة على االأقل �سهريا . 
هـ - فـي احلاالت التي ي�سرح فـيها باإقامة العمال فـي خيام يجب اأن يكون ن�سيج 
اخليام م�شنوعا من مادة مقاومة للحريق ويراعى عند اإقامتها ترك ممرات 
مك�سوفة وباأبعاد منا�سبــة بــني االأوتـــاد ، ويحظـــر و�ســع �سيـــارات اأو حمركـــات 
اأو الغاز بجانب اخليام  اأخرى تعمل بالبرتول  اآالت  اأي  اأو  اأو مولدات كهرباء 

حتى م�سافة )10م( ع�سرة اأمتار .
اأو تركيبات اأخرى يجب اأن تكون من مواد  و - فـي حالة اإقامة العنابر من مواد 

مقاومة للحريق .  
ز - اأن تكون مزودة باأوعية حلفظ النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح ب�سغط 
القدم ويجب التخل�ض منها اأوال باأول فـي احلاويات اأو االأماكن املعدة لذلك .

الهيئة  ا�سرتاطات  ح�سب  احلريق  مكافحة  واأجهزة  باأدوات  جمهزة  تكون  اأن   - ح 
العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف وبالعدد املنا�سب مل�ساحتها مع تدريب العاملني 

على ا�ستخدامها .  
ط - اأن تكون جمهزة ب�شندوق لالإ�شعافات االأولية مزود بكافة االأدوات وامل�شتلزمات 

الطبية الالزمة .
ي - فـي حالة املع�سكرات التي يزيد فـيها عدد العمال على )100( مائة عامل يجب 

اأن تكون العنابر جمهزة بغرفة خارجية لعزل العمال املر�سـى . 
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ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملطعم :

يجب اأن يكون املطعم م�ستوفـيا لال�سرتاطات ال�سادرة من اجلهة املخت�سة . 

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورات امليــاه :

اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية العامة .

املــادة ) 92 (

باإقامة مع�سكرات العمال تقدمي الرعاية الطبية املنا�سبة للعمال  يجب على املرخ�ض له 

املوؤ�س�سات  خالل  من  اأو  الغر�ض  لهذا  تخ�س�ض  باملع�سكر  عيادة  خالل  من  بها  املقيمني 

الطبية احلكومية اأو اخلا�سة مع مراعاة االآتي : 

اإذا كــان عــدد العمـــال باملع�سكر يزيد على )500( خم�سمائة عامل ، يجب تعيني  اأ -   

طبيب مقيم باملع�سكر وتوفـري عيادة طبية جمهزة فـي املع�سكر . 

، يجب  العاملني املقيمني باملع�سكــر يزيــد على )100( مائة عامل  كــان عـــدد  اإذا  ب - 

تعيني ممر�ص موؤهل علميا ذي خربة فـي اأعمال االإ�شعافات االأولية مقيم باملع�شكر 

ويخ�س�ض له مكتب ملزاولة عمله .

على  املدربني  العاملني  من  باثنني  مزودين  املمر�ض  مكتب  اأو  العيادة  تكون  اأن   - ج 

اأعمال االإ�سعافات االأولية وا�ستعمال االأجهزة الطبية و�سرف االأدوية .

 ، باملع�سكــر  املقيمــة  باإ�سابات مهنية  امل�سابة  املر�سية  لقيد احلاالت  �سجل  اإعداد   - د 

اإخطار  ويجب   ، املع�سكر  م�سوؤول  مبكتب  اأو  املمر�ض  مبكتب  اأو  بالعيادة  يحفظ 

اجلهة الطبية املخت�سة وغريها من اجلهات املعنية بتلك احلاالت .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh 

¿Ó````````YEG
 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

128736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°VhQ - á°UÉN á°SQóe

 IQÉéà∏d êÓaC’G ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°UÉN á°SQóe

IQÉéà∏d á«dÉ©dG ájOhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 102 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   1 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

 Ω.Ω.¢T »°†ØdG π«Hƒ«dG ádÓWEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 321 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

 2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. (≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

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

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h ,  311 : Ü.Q 376 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   2 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÓe ä’Éch

Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh øë°û∏d AÉØ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ìô£e áj’h , iÈµdG ìô£e 112 : Ü.Q 3832 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ËôµdG ¿BGô≤dG ß«`Ø– á°SQóe

IQÉéà∏d AÉaƒdG ≥ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 704 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   3 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG OGÒà°SG

äGQÉ«°ùdG äGOGõŸ ™Ñ°ùdG ΩƒéædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h , 317 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJh äGQÉ«°ùdG óYÉ≤e ó«éæJh äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H

 IQÉéà∏d …ôª©ŸG ∞«°S øH óªfi øH ¿GóªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h , 319 : Ü.Q 755 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   4 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûjh á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe

∫ÉªYCÓd Üô≤©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , IOÉ©°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG áYÉæ°U

 Ω.Ω.¢T IOhóëŸG á«dhódG õàjƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 112 : Ü.Q 2448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   5 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  É¡eRGƒdh  ∞JGƒ¡∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. (¿ƒjõØ∏Jh ƒjOGôdG) á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á°ü°üîàŸG

 á«ŸÉ©dG QÉë°U AGƒLCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 311 : Ü.Q 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ

 IQÉéà∏d QÉ«e ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h , πjƒ◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   6 10/30/19   10:21 AM

-112-



(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131380 : 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 , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

. (Ëôc ¢ùjB’G) áXƒÑdG äÓfi , ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi , ºYÉ£ŸG

 áÑbÉãdG ÉjDhôdG áªb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , πFÉÑ≤dG è∏a 316 : Ü.Q 157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. (≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 õ«ªŸG »à∏◊G …OGh ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   7 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T π«¨°ûàdG äÉeóÿ QÉë°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2019/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdGh äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á«bGôdG Oƒ©dG ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-18.indd   8 10/30/19   10:21 AM
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á∏«µ°ûJ ™«ªŒ , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 πª°ûJh É¡FGô°Th ádƒ¡°ùH ™∏°ùdG ∂∏J IógÉ°ûe øe øFÉHõdG Úµªàd Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdG øe
 äÉHhô°ûŸGh ICÉÑ©ŸG  áª©WC’Gh Iô°†ëŸG áª©WC’Gh Iƒ¡≤dG  ÒªîJ äGó©eh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 äÉeóN , á«dõæŸG äGhOC’Gh ÉjGó¡dGh Iƒ¡≤dGh …É°ûdG ôjQGƒbh ìGóbCGh ÖàµdGh á«dƒëµdG ÒZ
 Iô°†ëŸG áª©WC’Gh Iƒ¡≤dG ÒªîJ äGó©eh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG ™«Ñd Iô°TÉÑŸG áFõéàdGh áFõéàdG
 Iƒ¡≤dGh  …É°ûdG  ôjQGƒbh  ìGóbCGh  ÖàµdGh  á«dƒëµdG  ÒZ  äÉHhô°ûŸGh  ICÉÑ©ŸG  áª©WC’Gh
 á≤∏©àŸG  IQGOE’Gh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóNh  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  á«dõæŸG  äGhOC’Gh  ÉjGó¡dGh
 ,  (ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH)  øjƒªàdGh  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ºYÉ£eh  »gÉ≤ŸGh  ºYÉ£ŸG  äÉeóîH

. Ωó≤J ÉÃ á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN

.Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - Ω.Ω.P »`aƒc øØjQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G  ≈æÑe ,  69  ÜôZ ,  »ÑXƒHCG  IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh º«¡Ø∏d ácƒ∏‡

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ´QÉ°T , ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138 # Öàµe  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ôjƒÿG , áaÉ≤ãdG
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,  äÉjÎ«`aÉµdG  ,  äÉ¡«`aÉµdG  ,  ºYÉ£ŸG  ,  âbDƒŸG  AGƒjE’G  ,  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’G  Ò`aƒJ  äÉeóN
 »àdG  áª©WC’G  OGóYEG  ,  äÉHhô°ûŸGh  ΩÉ©£dG  Ò`aƒJ  ,  »gÉ≤ŸG  ,  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ºYÉ£e
 ôFÉ°ü©dGh Iô°†ëŸG áª©WC’Gh äÉ°ûàjhóæ°ùdGh ICÉÑ©ŸG áª©WC’Gh ÉLQÉN É¡dhÉæàd É¡Ñ∏W ºàj
 ∑Ó¡à°S’ ≥aGôŸG Ò`aƒJ , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG äÉeóN , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh
 äÉjÎ«`aÉc äÉeóN , ÉLQÉN ¬dhÉæàd ΩÉ©£dG Ö∏W ºYÉ£e äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G
 äÉÑLƒdG Ò`aƒJ äÉeóN , ΩÉ©£dG äÉgOQ äÉeóN , Iƒ¡≤dG QhO äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG
 Ò`aƒJ , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒàd IQÉ«°ùdG øe ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ö∏W äÉeóN , á©jô°ùdG
 ÉÃ á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , áàbDƒŸG äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G òaÉæe

. Ωó≤J

Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - Ω.Ω.P »`aƒc øØjQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G  ≈æÑe ,  69  ÜôZ ,  »ÑXƒHCG  IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , øjôNBGh º«¡Ø∏d ácƒ∏‡

2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ´QÉ°T , ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138 # Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ôjƒÿG , áaÉ≤ãdG

131541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG √É«e ™«H
 

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd Éª°S êGƒeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1316) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

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

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 99025
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/26م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1266 فـي 2018/10/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : باكري�سا انرتنا�سونال ليمتد 
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : باكري�سا هولدينغز ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : دي تي اأو ا�س ال تي دي ، 10 ذا فلور ، �ستاندارد ت�سارترييد 

تاور ، 19 �سايرب�سيتي ، ابيني ، موري�سيو�س
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/9/12م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 99026
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/26م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1266 فـي 2018/10/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : باكري�سا انرتنا�سونال ليمتد 
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : باكري�سا هولدينغز ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :دي تي اأو ا�س ال تي دي ، 10 ذا فلور ، �ستاندارد ت�سارترييد 

تاور ، 19 �سايرب�سيتي ، ابيني ، موري�سيو�س
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : موري�سيو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/9/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

-118-
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 59996

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 909 فـي 2010/4/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بافالو وينغز اند رينغز األ ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بي دبليو اآر انرتنا�سيونال ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 16650 �ساوث كانال �سرتيت ، �ساوث هولند ، اإللينويز 

60473 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/3/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 2708

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1996/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 566 فـي 1996/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : رولبلغ ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كولنز رولبلغ اى بي �سبولكا زد.او.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بولندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : يو ال. كويدزين�سكا 6 ، 51-416 روكلو ، بولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/5/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 26064

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اغو�ستاوي�ستالند ا�س.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـينميكانيكا - �سو�سيتا بري اأزيوين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : بيازا مونتي غرابا 4 ، روما ، اإيطاليا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/12/16م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 26065

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اغو�ستاوي�ستالند ا�س.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـينميكانيكا - �سو�سيتا بري اأزيوين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : بيازا مونتي غرابا 4 ، روما ، اإيطاليا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/12/16م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40749

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 828 فـي 2006/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اغو�ستاوي�ستالند ا�س.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـينميكانيكا - �سو�سيتا بري اأزيوين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : بيازا مونتي غرابا 4 ، روما ، اإيطاليا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/12/16م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40750

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/3/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 828 فـي 2006/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اغو�ستاوي�ستالند ا�س.بي.ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فـينميكانيكا - �سو�سيتا بري اأزيوين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : بيازا مونتي غرابا 4 ، روما ، اإيطاليا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/12/16م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/27م

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 27829

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جروب جو �سبورت

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جروب ، كوريور

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 5 رو ت�سارلز دى جالى ، 94140 الفورتفـيلى فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/10/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 41571

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/7/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 833 فـي 2007/2/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �ساوث �سايته تريووبر كمباين ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : وانلي تاير كوربوري�سن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 3 ، وانلي روود ، اأوتوه كونغوا ، غوانغزهو ، غوانغدونغ ، 

ال�سني
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/3/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40453

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/2/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 827 فـي 2006/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : فلينت غروب يو ا�س ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فلينت جروب باكيجينغ اإنك�س نورث اأمريكا

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 14909 نورث بيك رود ، بليموث ، مي�سيغان 48170 ، 

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

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/7/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3892

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1997/8/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 597 فـي 1997/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 24310

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 24127

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 10171

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 693 فـي 2001/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 32931

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 792 فـي 2005/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 44037

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 44038

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/11/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 844 فـي 2007/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 47032

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 864 فـي 2008/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 45092

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 847 فـي 2007/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 43343

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/9/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 841 فـي 2007/6/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 38149

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/9/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 816 فـي 2006/6/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34993

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 799 فـي 2005/9/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 24126

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 47031

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 864 فـي 2008/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 46829

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37450

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37451

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37554

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37553

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 42285

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/8/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 838 فـي 2007/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 41599

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/9/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 839 فـي 2007/5/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نوفارتيز اإ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : األكون اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو لوي�س - دى اأفرى 6 ، 1701 فريبورج ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/4/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/28م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33 ، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

1999/3/16التجارة وال�سناعةالبنك العربي الإ�سالمي الدويل119685

2009/10/6التجارة وال�سناعةبنك عمان العربي �س.م.ع.م259307

2009/10/6التجارة وال�سناعةبنك عمان العربي �س.م.ع.م359314

449173
الهالل ل�سناعة الفيرب

2008/3/3التجارة وال�سناعة والإيكرلك �س.م.م

1989/12/23التجارة وال�سناعةكولغات - باملوليف كومبني53642

2009/12/9التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني660394

2009/12/9التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني760395

2009/12/9التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني860396

1989/11/7التجارة وال�سناعةام ات�س �سي ا�س93244

1989/11/7التجارة وال�سناعةام ات�س �سي ا�س103245

1989/11/7التجارة وال�سناعةام ات�س �سي ا�س113246

1235391
عا�سم حممد اجلمايل

 ودليب كومار �ساملدا�س مهتا
2005/1/18التجارة وال�سناعة

1321790
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س

 اأوف اأمريكا ، انك
2000/1/29التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2000/5/20التجارة وال�سناعةام اي فينالند او واي1422572

2010/1/27التجارة وال�سناعةداي�سي �سانكيو كومباين.ليمتد1561126

2010/1/27التجارة وال�سناعةداي�سي �سانكيو كومباين.ليمتد1661127

2010/1/27التجارة وال�سناعةداي�سي �سانكيو كومباين.ليمتد1761128

2004/3/22التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ال�سرين �س.م.م187927

1996/9/9التجارة وال�سناعةذي بوت�س كومبني بي ال �سي194005

1996/9/9التجارة وال�سناعةذي بوت�س كومبني بي ال �سي204006

1995/4/24التجارة وال�سناعةهاربيز كوربوري�سن اأن . فـي213566

1999/2/14التجارة وال�سناعةاأفون برودكت�س . اأنك224838

2001/11/28التجارة وال�سناعةمريك كي جي ايه ايه2326783

243515
وايربو انرتبراي�سيز
1996/6/12التجارة وال�سناعة �سايربي�س ليميتيد

2560635
�سركة املبادلة للعالمات

2009/9/23التجارة وال�سناعة التجارية القاب�سة

2660636
�سركة املبادلة للعالمات

2009/9/23التجارة وال�سناعة التجارية القاب�سة

2760637
�سركة املبادلة للعالمات

2009/9/23التجارة وال�سناعة التجارية القاب�سة

2860638
�سركة املبادلة للعالمات

 التجارية القاب�سة
2009/9/23التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2960639
�سركة املبادلة للعالمات

 التجارية القاب�سة
2009/9/23التجارة وال�سناعة

3062278
جون�سون  اند جون�سون
 �سرجيكال فيجني انك

2000/4/15التجارة وال�سناعة

3161500
جون�سون  اند جون�سون
 �سرجيكال فيجني انك

2010/2/20التجارة وال�سناعة

3261501
جون�سون اند جون�سون
 �سرجيكال فيجني انك

2010/2/20التجارة وال�سناعة

3361502
جون�سون اند جون�سون
 �سرجيكال فيجني انك

2010/2/20التجارة وال�سناعة

2010/1/16التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3460974

2010/2/18التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون 3561320

2010/2/18التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3661319

2010/2/8التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3761317

2010/2/8التجارة وال�سناعةجون�سون  اند جون�سون3861318

2010/3/15التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون3961820

2010/3/20التجارة وال�سناعةجون�سون  اند جون�سون4061865

2010/3/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4162054

2010/3/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4262053

2010/4/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4362265

2010/4/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4462266
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2000/4/15التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4522284
2010/5/30التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون4663084

2000/5/15التجارة وال�سناعةداميلر ايه جي4722482

2009/10/19التجارة وال�سناعةيوروبكار انرتنا�سيونال4859570
2000/12/12التجارة وال�سناعةابوت ميديكال او بتيك�س انك4924377
2010/11/10التجارة وال�سناعةديباي �ساين�سي�س انك5065451
2010/11/10التجارة وال�سناعةديباي �ساين�سي�س انك5165454
2010/10/27التجارة وال�سناعةديباي �ساين�سي�س انك5265227
2010/7/26التجارة وال�سناعةديباي �ساين�سي�س انك5363883
2004/12/10التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5423966
2010/9/19التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5564659
2010/7/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5663737
2010/6/12التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5763275
2010/6/12التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5863274
2000/5/15التجارة وال�سناعةداميلر ايه جي5922481

1989/10/12التجارة وال�سناعةمونرتي اأو ماك�س ووت�س كومباين603822

2009/3/6التجارة وال�سناعةاخليال العربي للتجارة6156147

623520
وايربو انرتبراي�سيز
1989/12/10التجارة وال�سناعة �سايربي�س ليميتيد

2007/6/20التجارة وال�سناعةمدار القاب�سة �س.م.م6345572
2007/6/20التجارة وال�سناعةمدار القاب�سة �س.م.م6445570
2007/6/20التجارة وال�سناعةمدار القاب�سة �س.م.م6545574
2007/6/20التجارة وال�سناعةمدار القاب�سة �س.م.م6645571
1999/12/20التجارة وال�سناعةباير فارما ايه جي6721529
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجد للفنادق وال�صياحة �ش.م.م 
يقـــوم  اأنـــه  املاليـــة واالقت�ساديــة  النخبـــة لتدقيـــق احل�سابــات واال�ست�ســـارات  يعلــن مكتــب 
بت�سفـيــة �سركـــة املجد للفنادق وال�سياحة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2019/10/2م  املـوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1269227 بالرقـــم 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأثري الرباقة �ش.م.م 
يقـــوم  اأنـــه  واالقت�ساديــة  املالية  واال�ست�سـارات  احل�سابــات  لتدقيــق  النخبــة  مكتــب  يعلــن 
بت�سفـيــة �سركـــة االأثري الرباقة �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
, وللم�سفـي وحــــده حـــــق متثيــــل  املــــوؤرخ 2019/9/15م  1170193 , وفقا التفــاق ال�سركــاء 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعة ذو التاجني �ش.م.م 

يقـــوم  اأنـــه  واالقت�ساديــة  املاليــة  واال�ست�ســارات  احل�سابـــات  لتدقيــق  النخبــة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركـــة جمموعة ذو التاجني �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
حــــق  , وللم�سفـي وحــــده  املـــوؤرخ 2019/10/2م  ال�سركــاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1031180 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القطري لغ�صيل ال�صيارات �ش.م.م 
اأنـــه يقـــوم  يعلن مكتب النخبة لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســارات املاليـــة واالقت�ساديـــــة 
بت�سفـيــــة �سركـة القطيـــر لغ�سيل ال�سيـارات �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري 
حــــق  , وللم�سفـي وحــــده  املـــوؤرخ 2019/10/2م  ال�سركــاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1245904 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لت�ضامن �لرت�ثي �ش.م.م 

اأنـــه يقـــوم  يعلن مكتب النخبة لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســارات املاليـــة واالقت�ساديـــــة 
بت�سفـيـة �سركـة الت�سامن الرتاثي �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
1791435 , وفقا التفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2019/10/20م , وللم�سفـي وحــــده حــــق متثيــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 �لغربة �ل�ضمالية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لنمور �لعقارية �ش.م.م 

يعلن مكتـــب النخبـــة لتدقيــــق احل�سابـــات واال�ست�ســــارات املاليـــة واالقت�ساديـــــة اأنـــه يقـــوم 
بت�سفـيـة �سركـة النمور العقارية �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
حــــق متثيــــل  وحــــده  وللم�سفـي   , املـــوؤرخ 2019/9/24م  ال�سركــاء  وفقا التفاق   ,  1250371
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 �لغربة �ل�ضمالية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة خليج لبنان �لعاملية �ش.م.م 

يعلن مكتـــب النخبـــة لتدقيــــق احل�سابـــات واال�ست�ســــارات املاليـــة واالقت�ساديـــــة اأنـــه يقـــوم 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لـدى  , وامل�سجلة  العامليــــة �ش.م.م  لبنــــان  بت�سفـيـة �سركـة خليـــج 
, وللم�سفـي وحــــده حــــق  املـــوؤرخ 2019/6/27م  ال�سركــاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1028013 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  , وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
 �لغربة �ل�ضمالية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي

مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�ضابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة طريق م�ضقط �لعاملية �ش.م.م 
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـة طريق م�سقط العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1018508 , وفقا التفاق ال�سركــاء 
املـــوؤرخ 2019/8/3م , وللم�سفـي وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي :
�خلوير 33 - والية بو�ضر 
�ش.ب : 23 ر.ب : 133 

هاتف رقم : 94872045  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي
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مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�ضابات و�ال�ضت�ضار�ت �القت�ضادية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة م�ضقط للخدمات �لعقارية و�ال�ضتثمار �ش.م.م 
يعلن مكتـــب اخلبـــراء العامليـــون لتدقيـــق احل�سابـات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـــه يقـــوم 
بت�سفـيـة �سركــــة م�سقـــط للخدمـــات العقاريــــة واال�ستثمـــار �ش.م.م , وامل�سجلة لـدى اأمانة 
ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1071177 , وفقا التفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2019/9/15م , وللم�سفـي 
وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
حمافظة م�ضقط - والية بو�ضر - �لغربة �جلنوبية - �ضكة رقم : 3745 
جممع رقم : 237 - مبنى رقم : 3791 - �لطابق �لثاين - �ضقة رقم : 22

هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي

مكتب �ضامل �خل�ضيبي لتدقيق �حل�ضابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لن�ضر للحلول �لتجارية �ش.م.م 
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركــــة الن�سر للحلول 
التجارية �ش.م.م  , وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1276286 , وفقا التفاق 
الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــــق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2019/3/25م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء 
اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
�لقرم - بناية مركز �لر�ئد �لتجاري - �لطابق �الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع ال�صني�صلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنـــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
ال�سجـــل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  واملقــــاوالت  للتجـــارة  ال�سني�سلـــة  روائع  �سركــــة 
وللم�سفـي   , 2019/10/14م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق  وفقا   ,  1311299 بالرقـــم  الـتجــاري 
وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط - والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم : 3745

جممع رقم : 237 -  مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روؤى االإبداع للم�صاريع �ش.م.م 

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســــارات االقت�ساديـــة اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــة  لـدى  , وامل�سجلــــة  االإبــــداع للم�ساريــــع �ش.م.م  �سركــة روؤى 
1158566 , وفقا التفــــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2019/9/16م , وللم�سفـي وحــــده حــــق متثيــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط - والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم : 3745

جممع رقم : 237 -  مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبد�لعزيز بن حممد بن �ضرحان �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �لفر�ضخ �ملتحدة �ش.م.م

م�ساريـــع  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـــه  العامري  �سرحان  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  يعلــن 
 ,  1057117 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  املتحدة  الفر�سخ 
وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 120 ر.ب : 614

هاتـف رقــم : 72424241 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي

عبد�لعزيز بن خليفة بن عبد�للـه �ل�ضعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة رو�بي �لرثمد للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبدالعزيز بن خليفة بن عبداللـه ال�سعدي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــــة  روابي الرثمد 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1727770 , وفقا التفــــاق 
الت�سفـية  فـي  ال�سركــــة  متثيـــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفــي   , 2018/7/10م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�ضقط

هاتـف رقــم : 99265070 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�ضفــي

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )1316(

حممد بن �صالح بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التمام للحوم �ش.م.م
للحوم  التمام  �سركـــــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـــه  العرميـــي  حمـــد  بن  �سالــــح  بن  حممد  يعلــن 
اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1960405 ، وللم�سفــي وحــــده  �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�صقط

�ش.ب : 541 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 99100543 

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�صفــي

مبارك بن داود بن اإ�صماعيل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مبارك بن داود البلو�صي واأوالده - تو�صية
داود  بن  مبارك  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  اإ�سماعيل  بن  داود  بن  مبارك  يعلــن 
البلو�سي واأولده - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1507613 ، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/10/15م ، وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 6 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99330612 

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�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواق ال�سرقي للتجارة �ش.م.م 
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـة الرواق ال�سرقي للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1718320 , وللم�سفـي وحــــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــــق 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير 33 - والية بو�سر 
�ش.ب : 23 ر.ب : 133 

هاتف رقم : 94872045  
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

 نا�سر بن �سامل بن خمي�ش البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور احلويل احلديثة للتجارة - تو�سية 
يعلن نا�سر بن �سامل بن خمي�ش البادي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـة زهور احلويل احلديثة 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1127215 , وللم�سفـي 
وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 87 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 99001778  

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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اأحمد بن خمي�س بن حممد اجلامودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تالل �ضيباء الف�ضية - ت�ضامنية
�سيباء  تـــالل  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  بــن حممد اجلامودي  اأحمــد بن خميــ�س  يعلــن 
الف�سية - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1201193 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املـوؤرخ 2019/8/6م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 96684647 

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�ضفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

حممد بن �ضالح بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العا�ضمة احلديثة للتجارة واخلدمات �س.م.م

يعلـن حممد بن �سالح بن حمد العرميي اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــــة العا�سمــة احلديثــة 
للتجارة واخلدمات �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1385844 , 
وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�ضقط

�س.ب : 541 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 99100543 

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�ضفــي
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جامنو بريومال كلواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة انوفيدا �ضفري هولدينجز ليمتد و�ضركائهم �س.م.م
يعلـن جامنو بريومال كلواين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة انوفيدا �سفري هولدينجز ليمتد 
وفقـــــا   ,  1053069 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �س.م.م  و�سركائهم 
فـي  ال�سركــــة  متثيـــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفــي   , 2018/1/21م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء  التفـــــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
منطقة الر�ضيل ال�ضناعية - حمافظة م�ضقط

�س.ب : 184 ر.ب : 124
هاتـف رقــم : 99888219 فاك�س رقم : 24449213

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�ضفــي

خالد بن �ضامل بن �ضعيد اجلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلمادي للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة اجلمــادي للتجــارة  يعلــن خالـد بــن �سالـم بـن �سعيــد اجلمادي 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 6051952 , وفقـــــا 
فـي  ال�سركــــة  متثيـــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفــي   , 2018/6/10م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء  التفـــــاق 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 والية العامرات - حمافظة م�ضقط

�س.ب : 130 ر.ب : 100
هاتـف رقــم : 99141814 

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�ضفــي
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فاطمة بنت �ضامل بن �ضعيد النبهانية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جوهرة املدة للتجارة - ت�ضامنية
اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركــة جوهرة املدة للتجارة -  تعلــن فاطمة بنت �سامل بن �سعيد النبهانية 
التفـــــاق  وفقـــــا   ,  5145031 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , ت�سامنية 
ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2019/8/27م , وللم�سفــية وحــــدها حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92363042
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�ضفــية

حممود بن عبداللـه بن نا�ضر املر�ضودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزون املدينة �س.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مـــزون املدينة  يعلــن حممود بن عبداللـه بن نا�ســر املر�ســودي 
اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 7003250 , وللم�سفــي وحــــده  �س.م.م , وامل�سجلـة لدى 
حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة الظاهرة

�س.ب : 50 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 99811880 

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�ضفــي
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يحيى بن حمد بن حممد الربا�ضدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة هند�ضة املكائن واملعدات �س.م.م

املكائـــن  هند�ســة  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنـه  الربا�سدي  حممد  بن  حمد  بن  يحيى  يعلــن 
واملعدات �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1015015 , وللم�سفــي 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي  وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�ضقط

�س.ب : 1355 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99384669 

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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأريج �ضناو �س.م.م

يعلــن يحيى بن حمد بن حممد الربا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة اأريج �سناو �س.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1687859 , وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل 
ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�ضقط

�س.ب : 1355 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99384669 

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�ضفــي
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حممد بن �صالح بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز الفالح للت�صوق �ش.م.م

يعلن حممد بن �سالح بن حمد العرميي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـة مركز الفالح للت�سوق 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1960469 , وللم�سفـي وحــــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــــق 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
حمافظــة م�صقــط

�ش.ب : 541 ر.ب : 116 
هاتف رقم : 99100543  

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�صفــي

املكتب الإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعاول للخدمات الطبية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة املعاول للخدمات 
الطبية �ش.م.م , وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1203796 , عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البلو�سي للتغذية �ش.م.م

يعلـن املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـة جمموعة البلو�سي للتغذية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــــم 1177511 ، عـــــن انتهـاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�ش بي ا�ش �ستيج�ش �سريفي�سز �ش.م.م

�ستيجــ�ش  ا�ش  بي  ا�ش  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  احل�سابات  لتدقيق  الأهلــي  املكتب  يعلـن 
�سريفي�ســــز �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1056541 ، عـــــن 

انتهـاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية وخدمات التدقيق
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر الكمال �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية وخدمات التدقيق ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة بدر 
الكمال �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1543113 ، عـــــن انتهـاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

خمي�ش بن عبيد بن جميع اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خمي�ش بن عبيد بن جميع اليحيائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خميـ�ش بــن عبيــد بـن جميــع اليحيائي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة خمي�ش بن عبيد بن 
جميـع اليحيائي و�سريـكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري 

بالرقـم 8042802 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن مبارك بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية الدولية لل�سياحة �ش.م.م

يعلـن عبدالعزيز بن مبارك بن حممد العامري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـة العربية الدولية 
لل�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـم 1152790 ، عـــــن انتهـاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغالة للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة بيت الغالة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1104786 ، عـــــن انتهـاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ملا وراء البحار للنفط والغاز �ش.م.م

يعلـن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة بارك ملا وراء البحار 
للنفط والغاز �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1139103 ، عـــــن 

انتهـاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام املتكاملة �ش.م.م

يعلـن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركــة املرام املتكاملة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1162113 ، عـــــن انتهـاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة .
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�سعود بن را�سد بن �سعيد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحمات احلديثة �ش.م.م

يعلـن �سعود بن را�سد بن �سعيد الرحبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الرحمات احلديثة �ش.م.م ،
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــــم 1193088 ، عـــــن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد احلرا�سي للتجارة - تو�سية

احلرا�سي  �سعيد  اأبو  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  احلرا�سي  �سالح  بن  �سليم  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1113515 ، عـــــن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأهلية للتجميل واحلالقة �ش.م.م

اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي ب�سفـتــه امل�سفـي لل�سركــــة الأهليــــة للتجميـــل  يعلـن 
اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1818368 ، عـــــن  لــــدى  واحلالقة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم الع�سرة العاملية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سليم بن �سالح احلرا�سي ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركــــة النجوم الع�سرة العاملية 
انتهــــاء  عـــــن   ،  1158830 بالرقــــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركــة .
 امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن حمد الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اأ�سيل للت�سوق �ش.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن حمد الرزيقي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مركز اأ�سيل للت�سوق �ش.م.م ،
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 1081578 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حممد بن عبدالرحمن بن �سبيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان اجلزيرة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن حممد بن عبدالرحمن بن �سبيل البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ب�ستان اجلزيرة 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 6082343 ،

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد عبدالرحمن �سبيل البلو�سي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن عبدالرحمن بن �سبيـل البلو�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة حممد عبدالرحمن 
�سبيل البلو�سي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقــــم 

2077833 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غالب البلو�سي واأولده - تو�سية

غالــب  اأبــو  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  البلو�سـي  �سبيــل  بن  عبدالرحمــن  بن  حممد  يعلـن 
البلو�سي واأولده - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 6085989 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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مبارك بن �سيف بن حمود الربيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الأب�سار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن مبارك بن �سيف بن حمود الربيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة بهجة الأب�سار للتجارة 
 ، بالرقــــم 5072697  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سلمان بن �سليمان بن �سلمان الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سعود بن �سليمان بن �سلمان الكندي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سلمان بن �سليمان بن �سلمان الكندي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة م�سعود بن �سليمان بن 
�سلمان الكندي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري 

بالرقــــم 5023416 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سليمان بن حميد بن �سليمان املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن حميد بن �سليمان املجيني واأولده - تو�سية

يعلـن �سليمان بن حميد بن �سليمان املجيني ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة �سليمان بن حميد بن 
بالرقــــم  الـتجـاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيــة   - واأولده  املجيني  �سليمان 

3134881 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

جمال بن حمد بن حمود املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات غاف ال�سيخ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن جمال بن حمد بن حمود املنذري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة خريات غاف ال�سيخ للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقــــم 5120276 ، عـــــن 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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را�سد بن �سيف بن حممد الراجحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سويدية للخدمات والتجهيزات الطبية �ش.م.م

يعلـن را�سد بن �سيف بن حممد الراجحي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة ال�سويــدية للخدمــات 
والتجهيــزات الطبيــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1008651 ،

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان لالأمن وال�سالمة

يعلـن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة ال�سمان لالأمن وال�سالمة ،
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1169016 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمـــان للمفرو�ســـات

 ، ال�سمان للمفرو�سات  امل�سفـــي ل�سركة  بــن علــي رعفيــت ب�سفـتـــه  �سعيــد  بـــن  يعلـن مبــارك 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1078527 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمان للخدمات والتحويل

يعلـن مبارك بن �سعيد بن علي رعفيت ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة ال�سمان للخدمات والتحويل ،
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1216721 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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خليفة بن �سامل بن �سليمان الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغ�سيني احلديثة �ش.م.م

الغ�سيني  م�ساريع  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  الغ�سيني  �سليمان  بن  �سامل  بن  يعلـن خليفة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1163683 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سليمان بن حميد بن �سليمان املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط احلديث للخدمات التجارية - تو�سية

احلديث  اخلط  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  املجيني  �سليمان  بن  حميد  بن  �سليمان  يعلـن 
للخدمات التجارية - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1577298 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الطباعة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن �سليمان بن حميد بن �سليمـــان املجينــي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة عالــــم الطباعــــة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1666673 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اأبوبكر بن علي بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة �ش.م.م

يعلـن اأبوبكر بن علي بن اإبراهيم البلو�سي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة اخلليجية لال�ستثمارات 
العامة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1308540 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود العلوي وولده للتجارة - تو�سية

يعلـن حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة حمود العلوي وولده 
عـــــن   ، بالرقـم 1067467  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سيـــة   - للتجــــارة 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

علي بن خمي�ش بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوحمان اخلري للتجارة - ت�سامنية

�سوحمان  م�ساريع  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  البلو�سي  �سعيد  بن  خمي�ش  بن  علي  يعلـن 
اخلري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1841025 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

نا�سر بن �سليم بن را�سد امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اأم القرى للتجارة - ت�سامنية

يعلـن نا�سر بن �سليم بن را�سد امل�سايخي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة اأنوار اأم القرى للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1021651 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

طالل بن اأحمد بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد البندر للتجارة �ش.م.م

يعلـن طالل بن اأحمد بن �سامل اجلابري ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة �سواعد البندر للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1175706 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن حمد اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد ال�سحراء للتجــارة - تو�سية

يعلـن �سامل بن حممد بن حمد اخلنجري ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة فهد ال�سحراء للتجارة - 

تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 8072132 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن حامد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب الداخلية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حممد بن حامد النبهاين ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة �سباب الداخلية �ش.م.م ، 

وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1230821 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

غيث بن �سلطان بن �سامل الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهـور الفلــج الف�سيـة للتجــارة 

الف�سية  الفلــج  زهـــور  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  الغيثي  �سامل  بن  �سلطان  يعلـن غيث بن 

للتجارة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1231364 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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مكتب نا�سر احلب�سي و�سيف املعمري للمحاماة 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأك�سرتان انرجي ال�سرق الأو�سط �ش.م.م

اأك�ستــــران  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  للمحاماة  املعمـــري  و�ســـيف  نا�سر احلب�سي  يعلـن مكتب 

انرجي ال�سرق الأو�سط �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1087831 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة خليـــج جمــــان العقاريـــــة �ش.م.م

العقارية  ل�سركـــة خليج جمان  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  لتدقيق احل�سابات   الأهلي  املكتب  يعلـن 

اأعــمال  انتهــاء  عـــــن   ،  3235602 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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