
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد 997                                                                                ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــم �ســلــطــــانيـــــــــــة  

بالت�سديــق علـى امليزانيـة العامة للدولـة لل�سنـة  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقــــم 2013/1 

املالية 2013م .

قــــــــــــــــرارات  وزاريــــــــــــــــــة  

                                                          ديــوان البــالط ال�سلطــاين 

�ســادر فـي 2012/12/30 بت�سمية اأع�ساء املجل�س  قـــــــــرار ديوانــــــــي رقــــــــــــــم 2012/80 

البلدي مبحافظة م�سقط .                                                      

                                                          وزارة الداخليــــــــــــة

�سادر فـي 2012/12/29 بت�سمية اأع�ساء املجال�س  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2012/270 

البلدية للفرتة الأوىل .

                                                          وزارة العـــدل

�سادر فـي 2012/12/31 بتخويل �سفة ال�سبطية  قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم  2012/536 

الــقــ�ــســائــيــة لــبــعــ�ــس مــوظــفــي هــيــئــة املــنــطــقــة 

القت�سادية اخلا�سة بالدقم .

رقم 

ال�سفحة

 ال�سبت 22 �ســـفر 1434هـ                                                           املـوافــــــــق 5 ينايــــــــــــر 2013م

7

31

35

51



رقم 

ال�سفحة

                                                          مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 

�سادر فـي 2012/12/30 بت�سمية اأع�ساء املجل�س  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2012/501 

البلدي للفرتة الأوىل .

                                                          �سرطة عمان ال�سلطانية

اأحكــــام  �ســــادر فـي 2012/12/31 بتعديل بع�س  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2012/259 

الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية .

اإعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميـــــــــــة

              وزارة العــــــــــــــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/30 باإعالن تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة .

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/32 باإعالن حل �سركة مدنية للمحاماة .           

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2012/8/33 باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�سي�س 

                                                                       �سركة مدنية للمحاماة  .  

       وزارة القوى العاملة

اإعالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية .       

               وزارة التجارة وال�سناعة

                دائرة امللكيـــة الفكريــــة

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .  

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

  جمل�س املناق�سات

اإعالن عن طرح املناق�سات اأرقــــــام 146 ، 147 ، 148 و 2012/149 . 

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 150 و 2012/151 . 

52

56

59

65

67

71

72

91

105

107



            البنك املركزى العماين

اإعالن ب�ساأن اإلغاء الرتخيــــــ�س املمنـــوح ل�سركــــة نبــــرا�س لل�سرافــــة مبزاولــــــة مهنـــــة

 ال�سرافـــة واإجراء احلوالت .

اإعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة

مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز األ األ بي  

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأت�س جي اأ�س ال�سرق الأو�سط �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي�سلوك�س كور�سن جلف �س.م.م .  

املكتـــــــب الإقليمـــــــــي 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقدمة خلدمات الإعالم �س.م.م .

�سعيد بن خمي�س بطي الكحايل 

وع�ســـام الديــن يو�ســـف اأحمــــد

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثيا الوطنية �س.م.م .

اإبراهيم الغداين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مــزون الوطنيــة لالت�ســـالت �س.م.م .

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة مهـــدي لالأغذيـــــة �س.م.م .

مكتب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابات

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة ماجد احل�سني و�سركاه للتجارة �س.م.م .

109

110

110

111

111

112

113

113

رقم 

ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )997(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2013/1

بالت�سديق على الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى القانون المالي ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق علـى الميزانية العـامـة للدولة لل�سنة المالية 2013م ح�سـب الجداول المرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

على جميـع الـــوزارات والوحـــدات الحكوميـــة تنفيـــذ اأحكـــام هـــذا المر�ســوم كــل فـي حـــدود 

اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا المر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول يناير 2013م .

�سـدر في : 18 من �سفـــــــر  �سنة 1434هـ

الموافـق :   1  من ينايــــــر  �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

جــدول رقم )1(

الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                         )مليون ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

اأول : الإيرادات :

اإجمـــــــالي الإيــــرادات

ثانيا: الإنفـــــاق العــــام :

الم�ســــروفــات الجاريـــة :

)1( �سافي اإيـــرادات النــــفـــــط

)2( اإيرادات الـــــغـــــــــــــــــــــــــاز

)3( اإيرادات جـــــــــــــــــاريـــــــــة                              )جدول رقم 2(

)4( اإيرادات راأ�ســـمـــــالـــيـــة                              )جدول رقم 3(

)5( ا�ستردادات راأ�سمالية                               )جدول رقم 3(

)6( م�سروفات الدفاع والأمن           

الم�ســــروفــات ال�ستثمارية :

)11( الم�سروفات الإنمائية للوزارات المدنية           

)12( الم�سروفات الراأ�سمالية للوزارات المدنية  )جدول رقم 4( 

)13( م�سروفات اإنتاج النفط            

)14( م�سروفات اإنتاج الغاز           

)7( م�سروفات الوزارات المدنية                    )جدول رقم 4(

)8( م�سروفات اإنتاج النفط 

)9( م�سروفات اإنتاج الغاز      

)10( فوائد على القرو�س         

جملة الم�سروفات الجارية  

1800

30

660

655

11155

8125

3145جملة الم�سروفات ال�ستثمارية 

8055

1300

1780

15

5

تقديرات الميزانية 

3555

4070

360

80

60

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1(

الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                       )مليون ريال عماني (    

البيـــــــــــــــــــــان

الم�ساهمات ونفقات اأخرى :

جملة الم�ساهمات والنفقات الأخرى  

ثالثـا: و�سائل التمويل :

           العجز ) اأول ــ ثانيا (

)15( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية

)16( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات محلية واإقليمية ودولية

)17( الدعم الت�سغيلي لل�سركات الحكومية   

اإجمالي الإنفاق العام

)22( �سافي القترا�س الخارجي :           

)21( �سافي المعونات           

)24( ا�ستخدام فائ�س ح�سابات عام 2012م       

- القرو�س المتوقع ا�ستالمها

- القرو�س المتوقع �ســـــدادهـــا

)23( �سافي القترا�س المحلي :       

- القرو�س المتوقع ا�ستالمها

- القرو�س المتوقع �سدادها

35

395

120

 240

 200 

)90( 

)80(  

1000

12855

)1700(

1585

280

1700 جملة و�سائل التمويل  

تقديرات الميزانية 

150

350)25( تمويل من الحتياطيات         

)18( دعــــم ال�ســـلع الغذائية الأ�ســا�ســـــية

)19( دعـــم  قـطـــــــاع الكهـــــــــرباء       

)20( دعـــم  المنتجــــات النفطيــــــــة

35

260

740
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

جــدول رقم )2(

تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

     والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                           )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

ديوان البالط ال�سلطاني

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون مجل�س الوزراء

الأمانة العامة لمجل�س الوزراء

وزارة ال�سوؤون القانونية

وزارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــة

وزارة الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

وزارة التجارة وال�سناعة

وزارة النفــــــــــط والغـــــــــــاز

وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــدل

وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية الجتماعية

وزارة التراث والثقافة

وزارة النقل والت�سالت

وزارة الإ�ســـكــــان

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط

مجل�س المناق�سات

مجل�س ال�سورى

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

 47 115

  1

   13

  399

 375 927

  3 498

    194

  278

  23 798

 4 190

 5 539

  259

 22 731

 1 399

  821

  385

 16 534

 25 420

 10 013

3

12 080

  2

 3 202

  6

 10100

15300

  10200

 10400

 10500

 10600

 10700

 10800

 10900

11000

11100

 11200

 11300

 11400

 11500

 11600

 11700

 11900

 12100

 12200

 12300

 12400

 12700

13000
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )2(

تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية 

والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                           )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

وزارة الخدمة المدنية

جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�سفى التعليمي

وزارة المالية ) مخ�س�سات اأخرى (

موازنات الفائ�س والدعـــــــــم

وزارة ال�سوؤون الريا�سية

وزارة التعليم الـعــــــالي

المجل�س الأعلى للتخطيط 

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

مجل�س الدولــــــــــة

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

الدعـــــــاء العــــــــــام

الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية

وزارة ال�سياحــــــــــــــة

مجل�س البحث العلمي

وزارة القوى العاملة

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية

الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون

هيئة المنطقة القت�سادية الخا�سة بالدقم

مجل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء )المحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

الهيئة العامة للطيران المدني

وزارة الدفــــــــــاع

�سرطة عمان ال�سلطانية

وزارة المالية ) تمويل موؤ�س�سات (

احتياطي مخ�س�س

الإجمـــــالــــــــــي  

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

13100

13700

14000

14200

15000

15500

15700

15900

16000

16100

16200

16500

16700

16800

17600

17800

18400

18600

19200

19400

20400

20600

40500

19000

   9

   1 979

  58

  111 676

    318

    100

    30

   199

  7

  6

  1 982

  218

 8 674

1

   156 445

   847

  393

  7

  3 551

  42 333

180

  336 072

 516 758

 44 350

   1 780 000
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                           )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)1( قطاع الخدمات العامة :

  1  

   13 

    399

    375 927

  3 498

  3

  3 202

6

58

  7

6

    383 120

  180 

   180

   259

2

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون مجل�س الوزراء 

الأمانة العامة لمجل�س الوزراء

وزارة ال�سوؤون القانونية

وزارة الماليــــــة 

وزارة الخارجيـــــة

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني

مجلــــ�س المناق�ســــــات

مجلـ�س ال�ســـورى

وزارة المالية ) مخ�س�سات اأخرى (

مجلــ�س الدولـــة

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

جملة قطاع الخدمات العامة

 )2( قطاع الدفـــــــاع :

وزارة الدفــــــــــــــــــــاع 20400

جملة قطاع الدفاع

)3( قطاع الأمن والنظام العام :

وزارة العـــــــــــــــــــــــــدل

وزارة الـــــداخليــــــــــة 194   10700

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط

11200

12400

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

  1 982 الدعــــــــــــاء العــــــــــــام16200

15300

102000

10400

10500

10600

12200

12700

13000

14000

16000

16100

  

    3 551

مجل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

)المحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                           )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)4( قطـــــاع التعليــــــم  :

399 1   وزارة التربية والتعليم11400

    100

     852 

   4 339

   22 723

   22 723

     821 

  9 

  1 979 جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�سفى التعليمي

وزارة التعليم العالي15500

وزارة القــوى العـامــلة من 17604

) قــطـــاع التــعـليــم التــقــنـي والتدريب المهني ( اإلى 17623

من 17601

اإلى 17603

جملة قطاع التعليم 

)5( قطاع ال�سحــــــــة :

وزارة ال�سحة 11300

جملة قطاع ال�سحة

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

وزارة التنمية الجتماعية 11500

وزارة الخدمة المدنية13100

   155 593 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (

    342 060

   336 072 �سرطة عمان ال�سلطانية20600

جملة قطاع الأمن والنظام العام

13700

وزارة ال�سحـــة )المعاهد ال�سحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب( 8  11300

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

   156 423 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

  1 مجل�س البحث العلمي16800
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                             )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)7( قطــــــاع الإ�ســــــــكان  :

ديوان البالط ال�سلطاني وي�سمل :10100

  8 199

    3 881

  60 676

  156 151

     278

      385 

      318

  199

   1 791

- بلدية م�سقط

- بلدية �سحار10107

وزارة الإ�ســـكــــان 

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

) قطاع البلديات الإقليمية (

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار )بلدية ظفار(

من 12301

اإلى 12306

 و   12308

   14225  

من 12101

اإلى 12104 

12307

جملة قطاع الإ�ســـــــكان

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

وزارة الإعالم

وزارة التراث والثقافة

10800

وزارة ال�سوؤون الريا�سية

11600

15000

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

     393 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

10103

  25 420

  41 385

    5 730

   10 013

11900

وزارة البيئة وال�سوؤون المناخية 847         17800  

      218 الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية16500
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1/2(

تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)9( قطاع الطاقة والوقود :

190 4   وزارة النفط والغاز11000

    4 190

     622

   5 539

   16 044

    490

  42 333

   109 867

    23 798

      30

     7

    32 509

   516 758

   516 758

   1 780 000

جملة قطاع الطاقة والوقود 

)10( قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية  :

11100

  4 917 11100

وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية     )قطاع الثروة ال�سمكية(

وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية        )قطاع الزراعة(

جملة قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية 

)12( قطاع النقل والت�سالت  :

وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل(

وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت(

الهيئة العامة للطيران المدني

جملة قطاع النقل والت�سالت  

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

وزارة التجارة وال�سناعة

المجل�س الأعلى للتخطيط 

هيئة المنطقة القت�سادية الخا�سة بالدقم

10900

19400

15700

18600

جملة �سوؤون اقت�سادية اأخرى

)14(  الأخــــــــــــــرى :

وزارة المالية ) تمويل موؤ�س�سات ( 40501

جملة قطــــــاع الأخــــــرى

    44 350 احتياطـــــي مخ�س�س19000

الإجمـــــــــالي

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية

11703و11705 

   و 11711

   11712

   51 000 هيئة تنظيم الت�سالت 14222

   8 674 وزارة ال�سياحة 16700
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية

 لل�سنة المالية 2013م ) ح�سب البنود (

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

اأ- اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

211 101

111 103

111 104

411

511 105

521 105

531 105

541 105

551 105

111 106

131 108

141 108

161 108

171 108

 350 000

 154 000

 19 000

 22 000

 11 000

 39 000

 20 000

 21 000

 11 000

 220 000

 867 000

 70 000

  500

    350

�سريبة الدخل ) على ال�سركات والموؤ�س�سات (

ر�سوم الترخي�س با�ستقدام العمال غير العمانيين

ر�سوم البلدية على الإيجارات

ر�سوم المعامالت العقارية

رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية

رخ�س و�سائل النقل

ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى

ر�سوم امتياز مرافق

ر�سوم محلية مختلفة

�سريبة جمركية

جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم   

ب- اإيرادات غير �سريبية :

اإيرادات بيع المياه

اإيرادات مياه مختلفة

 36 000 اإيرادات المطارات

اإيرادات الموانئ

181 108 43 000 اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت

الإيرادات المقدرة

رقم الح�ساب

بابف�سلبند

104

151 108  400 اإيرادات البريد
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )2/2(

تقديرات الإيرادات الجارية

 لل�سنة المالية 2013م ) ح�سب البنود (

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

311 108

411 108

421 108

111 109

121 109

111 110

111 112

211 112

221 112

231 112

241 112

261 112

121 100

 8 500

 508 000

 20 000

 20 000

 38 000

 51 000

 11 000

  150

  150

 100

 20 000

 30 000

 3 500

  868 650

1 780 000

اإيرادات تاأجير عقارات حكومية

211 108  8 000 فائ�س الهيئات العامة

اأرباح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س المال

فوائد على ودائع البنوك والقرو�س المدينة

ر�سوم الهجرة والجوازات

ر�سوم واأتعاب اإدارية مختلفة

تعوي�سات وغرامات وجزاءات

اإيرادات تعدين 

مبيعات مواد غذائية  

اإيرادات زراعية مختلفة

اإيرادات الأ�سماك 

جملة الإيرادات غير ال�سريبية   

ج - احتياطي مخ�س�س ) اإيراد غير موزع (

الإجمالي ) اأ + ب + ج (

اإيرادات طبية 

اإيرادات متنوعة 

اإيرادات نفطية اأخرى 

 44 350

الإيرادات المقدرة
رقم الح�ساب

باب ف�سلبند
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

  جــدول رقم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية وال�ستردادات الراأ�سمالية 

ح�سب التخ�س�سات الوظيفية للوزارات المدنية لل�سنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

اإيرادات راأ�سمالية :

 قطــــاع الخدمات العامة :

        100

        700

       14 200

       14 900

       15 000

       5 000

       5 000

       5 000

وزارة المـــــاليــــــة

 جملة قطاع الخدمات العامة

40501

 قطاع الإ�سكان  :

وزارة الإ�سكان 

جملة قطاع الإ�سكان

اإجمالي تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية

ا�ستردادات راأ�سمالية :

الأخـــرى : 

       وزارة المالية / تمويل موؤ�س�سات

11900

10500

ديوان البالط ال�سلطاني ) بلدية �سحار (    10107

        100

جملة قطاع الأخرى

اإجمالي تقديرات ال�ستردادات الراأ�سمالية

الإيرادات المقدرة رقم الميزانية
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

جــدول رقم )1/3(

تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية 

وال�ستردادات الراأ�سمالية لل�سنة المالية 2013م ) ح�سب البنود (

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

111 213

111 215

111 430

      13 860

      15 000

   5 000

   5 000

             1 140

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

الإيرادات المقدرة
رقم الح�ساب

بابف�سلبند

اإيرادات راأ�سمالية :

    اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

ا�ستردادات راأ�سمالية :

 ا�ستردادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة

وغيرها

اإجمالي تقديرات الإيرادات الراأ�سمالية

اإجمالي تقديرات ال�ستردادات الراأ�سمالية
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

  جــدول رقم )4(

تقديرات الم�سروفات الجاريـة والراأ�سمالية للوزارات المدنيـة 

والوحـدات الحكوميـة والهيئـات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان
جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 

�ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون مجل�س الوزراء

وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة

وزارة املاليـــــــــــــــــــــــــــة 

وزارة اخلارجيــــــــــــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

وزارة الإعــــــــــــــــــــــــالم

وزارة التجــارة وال�سناعـــة

وزارة النفــــط والغـــــــــــاز

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــدل 

وزارة ال�سحـــــــــــــــــــــــــة

وزارة الرتبيـة والتعليـــــــم

وزارة التنمية الجتماعيـة

وزارة الرتاث والثقافـــة

199 478

               257 982

4 170

         1 641

        3 365

           14 345

63 579

29 885

7 252

15 996

        4 217

42 266

       37 206

522 975

934 204

155 247

9 550

377

1 426

74

      23

      65

      115

      230

      823

      62

      17

      26

245

19

11 890

2 317

66

 13

199 101

          256 556

4 096

1 618

3 300

14 230

63 349

29 062

7 190

          15 979

         4 191

42 021

37 187

511 085

931 887

155 181

     9 537

 10100

 16600

 10200

 15300

 10400

 10500

 10600

 10700

 10800

 10900

 11000

11100

 11200

 11300

 11400

 11500

11600
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية للوزارات المدنية 

والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

وزارة  النقـــــــــل والت�ســــالت

وزارة الإ�سكــــــــــــان 

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سـقط

جملـــــــ�س املناق�ســـــــــــات

مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادي

جملـــــــ�س ال�ســـــــــــــــورى

وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى التعليمي 

وزارة الماليـة )مخ�س�سات اأخرى(

موازنات الفائ�س والدعم 

وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة

معهــــــد الإدارة العامــــة

وزارة التعليــــم العالــــي

جملة 

الم�سروفات

الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة

رقم الميزانية

11 975

33 623

84 420

      533

      74 395

3 265

1 590

           232

7 673

     5 396

192 042

15 627

205 931

28 910

           974

60 444

98

854

  670

0

1 307

         25

     8

 0

      29

   11

   4 498

872

      0

25

0

         348

11 877

32 769

83 750

      533

73 088

     3 240

     1 582

         232

7 644

5 385

187 544

14 755

205 931

28 885

      974

60 096

11700

11900

12100

12200

12300

12400

12700

12800

13000

13100

13700

14000

14200

15000

15200

15500
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

 تابع جــدول رقم )4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية للوزارات المدنية 

والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني

املجل�س الأعلى للتخطيط

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

الدعــــــــاء العـــــــــــــــــام

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية

وزارة ال�سياحة

جمل�س البحث العلمي

املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية

وزارة القـــــــوى العاملــــــة

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية(

الهيئة العامة للطريان املدين

احتياطــــي خم�ســــــــــ�س

الإجمالـــــــــــــي

جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

211 000

9 182

     17 000

     48 535

6 628

11 956

14 964

8 525

9 060

3 381

6 655

      143 670

3 630

10 590

9 376

28 396

      739

5 100

1 813

7 431

     870

20 711

490 400

4 100 000

      0

   0

0

         695

         91

   0

      24

      104

         80

      0

   655

1 306

         42

         153

      2

                        31

11

0

0

      17

   0

      256

0

30 000

211 000

9 182

17 000

47 840

6 537

11 956

14 940

8 421

8 980

     3 381

6 000

142 364

3 588

10 437

9 374

28 365

728

5 100

1 813

     7 414

870

20 455

     490 400

4 070 000

15600

15700

15800

15900

16000

16100

16200

16500

16700

16800

16900

17600

17700

17800

18300

18400

18500

18600

18900

19200

 19300

 19400

19000
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

  جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)1( قطاع الخدمات العامة :

ديوان البالط ال�سلطاني 

�سوؤون البالط ال�سلطاني 

الأمانة العامة لمجل�س الوزراء

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون مجل�س الوزراء

وزارة ال�سوؤون القانونية

10100

16600

10200

15300

10400

10500

10600

12200

12700

13000

14000

16000

16100

17700

    242       80 069        80 311

   1 426     243 491      244 917

  74            4 096      4 170

23           1 618      1 641

65         3 300      3 365

  115       14 230      14 345

  228      60 500      60 728

0     533        533

  8           1 582          1 590

    29       7 644      7 673

  872       14 755      15 627

    91       6 537      6 628

     0      11 956      11 956

   42      3 588      3 630

    3 217      463 273    466 490

وزارة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــة

اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني

مجل�س ال�سورى

وزارة المالية )مخ�س�سات اأخرى(

مجل�س الدولة

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

مجل�س المناق�سات

جملة قطاع الخدمات العامة

جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

18300    2       9 374      9 376 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)3( قطاع الأمن والنظام العام  :

محكمة الق�ساء الإداري 

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــة

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــدل

مكتب وزير الدولة ومحافظ م�سقط 

مجل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

) المحاكم والأمانة العامة للمجل�س (

جملة قطاع الأمن والنظام العام 

10114

10700

11200

12400

19200

10690

11300

13700

15200

15500

15902

16800

من 17604

اإلى 17623

    6    3 238      3 244

       823       29 062      29 885

   19       36 051      36 070

25      3 240      3 265

 17       7 414      7 431

            914      93 945      94 859

   2            403        405

    0       1 136      1 136

      2 292      930 404      932 696

   4 498      187 544     192 042

0           974          974

          348       60 096        60 444

            52     2 636      2 688

   0     3 381      3 381

0        870      870

      9 169    1 331 159    1 340 328

وزارة الخارجية ) المعهد الدبلوما�سي (

وزارة ال�سحة) المعاهد ال�سحية والمديرية العامة للتعليم والتدريب(

11400

       225       18 059    18 284

وزارة التربية والتعليم

جامعة ال�سلطان قابو�س والم�ست�سفى التعليمي

وزارة التعليم العالي

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية)معهد العلوم ال�سرعية(

مجل�س البحث العلمي

      1 072      118 642     119 714

وزارة القــوى العاملـــة 

) قطاع التعليـم التقني والتدريب المهني ( 

جملة قطاع التعليم

معهد الإدارة العامة

جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

16502    12             226            238 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية )مراكز تدريب ال�سناعات احلرفية(

16900      655       6 000      6 655 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية

11205

   2             60         62

وزارة العـــــدل )المعهد العالي للق�ساء(

)4( قطاع التعليم :

الدعـــــــــــاء العــــــــــــام  16200 24       14 940      14 964

ديوان البالط ال�سلطاني )مجل�س التعليم العالي(10119

18500       11        728      739 الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي

م�سروع جامعة عمان )الم�سروفات التاأ�سي�سية(19300
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

)7( قطاع الإ�ســـــــــــكــان :

وزارة التنمية الجتماعية

وزارة الخــدمـــــــة المــدنيــــــة

موؤ�س�سات اأخرى

منحة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة

وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (

ح�سة الحكومة في معا�سات موظفي الحكومة العمانيين

11500

13100

14214

15600

15800

من 17601

اإلى 17603

10100

11900

10103

10107

10111

66     155 181      155 247

11       5 385      5 396

0      32 000      32 000

0     211 000    211 000

0      17 000      17 000

      234     23 722      23 956

       311       446 101      446 412

90      88 350      88 440

4       4 766      4 770

3       16 271     16 274

  6            427    433

  854     32 769      33 623

- مكتب م�ست�سار حفظ البيئة10105

ديوان البالط ال�سلطاني وي�سمل :

- بلدية م�سقط

- بلدية �سحار

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون البيئية

وزارة الإ�سكان

جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

      11665      493 026    504 691 جملة قطاع ال�سحة 

11300      11 665      493 026      504 691 وزارة ال�سحة 

)5( قطاع ال�سحة :

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 189000       1 813      1 813
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�سروفات الجارية والراأ�سمالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2013م

                                                                                                                                    )األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

جملة قطاع الإ�سكان 

جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه 

) قطاع البلديات الإقليمية (  

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه 

) قطاع موارد المياه (

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار )بلدية ظفار(

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار 

12107

12307

من 12301

اإلى 12306

  و  12308

من 12101

اإلى 12104

10115

15901

11600

14204

        643      80 443      81 086

    27       3 307     3 334

      1 234      47 493      48 727

    73      25 595      25 668

   3 087      465 348    468 435

    10       1 981      1 991

62      7 190      7 252

    13       9 537      9 550

0       1 775      1 775

15000  25      28 885      28 910

      643      45 204      45 847

16501  92       8 195      8 287

      901    145 680    146 581

10800

25      1 483      1 508 11403

وزارة الإعالم

ديوان البالط ال�سلطاني :

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية

وزارة الرتبية والتعليم )املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات(

وزارة التراث والثقافة

موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن

وزارة ال�سوؤون الريا�سية

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

الهيئة العامة لل�سناعات الحرفية

جملة 

الم�سروفات
الم�سروفات 

الراأ�سماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

الهيئة العامة للكهرباء واملياه 14225   0    155 490      155 490

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 17800       153    10 437      10 590

 0       13 065      13 065 �سوؤون البالط ال�سلطاني16604

396 28      31  365 28      الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

تابع جــدول رقم )1/4(

تقديرات الم�صروفات الجارية والراأ�صمالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

 للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�صنة المالية 2013م

)األف ريال عماني (

البيـــــــــــــــــــــان

             الإجمــــالـــــي

)13( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

)9( قطاع الطاقة والوقود :

وزارة النفط والغاز   

جملة قطاع الطاقة والوقود  

)10( قطاع الزراعة والثروة ال�صمكية:

جملة قطاع الزراعة والثروة ال�صمكية

جملة قطاع النقل والت�صالت  

وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية )قطاع الزراعة(

)12( قطاع النقل والت�صالت :

وزارة النقل واالت�صاالت )قطاع النقل( 

وزارة النقل واالت�صاالت )قطاع االت�صاالت( 

11000

11100

11700

11700

10900

10696

15700

  26       4 191      4 217

    26      4 191      4 217

  188     30 521      30 709

    259      45 617      45 876

   85       11 062      11 147

    13         815       828

هيئة تقنية المعلومات 14224 0       15 925      15 925

      354      48 257      48 611

17       15 979      15 996

0              232        232

0       2 789      2 789

0       9 182      9 182

16700  80          8 980      9 060

97     43 003      43 100

19000      490400    490 400

      30 000    4 070 000    4 100 000

12800

 0         741        741 14202

وزارة التجارة وال�سناعة

مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان ل�صوؤون التخطيط االقت�صادي

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

الهيئة العامة لترويج اال�صتثمار وتنمية ال�صادرات

المجل�س االأعلى للتخطيط

وزارة ال�سياحة

جملة �صوؤون اقت�صادية اأخرى

          احتياطي مخ�ص�ص

جملة 

الم�صروفات
الم�صروفات 

الراأ�صماليةالجاريـــة
رقم الميزانية

وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية )قطاع الثروة ال�سمكية( 11100    57          11 500      11 557

هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم 186000      5 100  0      5 100

ديوان البالط ال�صلطاني )م�صروع زراعة المليون نخلة( 1011814       3 596      3 610

الهيئة العامة للطيران المدني 19400   256       20 455      20 711
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ديــوان البــالط ال�سلطــاين 
قــرار ديوانــي

رقــم 2012/80
بت�سمية اأع�ساء املجل�س البلدي مبحافظة م�سقط

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،
واإىل بيان معايل ال�سيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية النتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية 

للفرتة االأوىل ال�سادر فـي 9 �سفر 1434هـ املوافق 23 دي�سمرب 2012م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 
ي�سكل املجل�س البلدي للفرتة االأوىل فـي حمافظة م�سقط من االأ�سماء الواردة فـي الك�سف 

املرفق .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية . 

�ســدر فـي : 16 من �سفـــــــــر 1434هـ
املـوافـــــق : 30 من دي�سمبــر 2012م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )997(

ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي للفرتة الأوىل فـي حمافظة م�سقط

ال�سفةال�ســــــــــــــــــمم

�سعـــــــــادة املهنــــــــــد�س/ �سلطـــان بن حمـــــــدون بن �سيـــــــف احلارثـــــــي 1
رئي�سارئيــــ�س بلديـــــة م�سقــــــــط

�سعــــــادة ال�سيـــــخ / اإبراهيــــم بن يحيــــــى بن عبدالـلــــــه الرواحــــــــــــــي2
نائبا للرئي�سوالــــــــــــــــــــــي بو�ســــــــــــــــــــــــــــــــر

ممثلـــو اجلهـــات احلكوميــــــة 
ع�سوا قــــــائد �سـرطـــة حمافـظـــــة م�ســــقــــط - �ســـــرطة عمـــــان ال�سلــــطانيــة3

املهــــند�س/ عبداللــــه بن حممـــــــــد بن نا�ســــــــــر ال�سعــــــــــــــــدي4
ع�سوااملديــــــر العــام برئا�ســــة بلديــــة م�ســقــــط - امل�ســــــرف علــــــى الطــــــرق

الفــــــا�سل/ خلفــــــــــــان بن حممــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــــد الغيثـــــــــــــي5
ع�سوامدير عام املديرية العامة لل�سوؤون االإدارية - وزارة الرتبية والتعليم

املهند�س/ عبد القوي بن عبداللـه بن عبد القـــوي اليافعــي 6
ع�سوامدير عـــــــــــام تخطيـــــــــط املدن وامل�ساحــــــــــة - وزارة االإ�سكـــان

الــدكتـــــــور/ �سالــــــم بن �سعـيــــــــد بن عبداللـــــــه الوهيـــــبـــــــــــــي7
ع�سوامــديـــــــــــــر عــــــــام ال�ســـــــــــوؤون ال�سحيــــــــــــــة - وزارة ال�سحــــــــــــــة

الفــــــا�سل/ �ســالـــــــــــــــم بن عـــــــــــــدي بن نا�ســـــــــــــــــر املعمــــــــــــري8
ع�سوامـــــديــــــر عــــــام التنميــــــــــــة ال�سياحيــــــــــة - وزارة ال�سياحـــــــــــــة

الفــــــا�سل / حممـــــــــــــد بن عبدالـله بن حممـــــــــــد املحرمــــــــي9
ع�سوامـدير عام ال�سوؤون البيئية - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخيـة

الفــــــا�سلة/ لبيبـــــــــــة بنت حممـــــــــــــــد بن حمــــــــــــــد املعوليـــــــــة10
ع�سوةاخلبرية مبكتب وكيل الوزارة - وزارة التنمية االجتماعيـــة
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ممثلو الوليات التابعة ملحافظة م�سقط

اأ - ولية م�سقـــــــط 
ع�سواقـيـــــــــــ�س بن حممــــــــــــــد بن علـــــــــــــــــي املع�ســـــــــــــــري 11
ع�سوا�سالـــــــــــــــــــــم بن علـــــــــــــي بن خميــــــــــ�س اجلابــــــــــري 12

ب - ولية مطــــــرح 
ع�سواحممود بن عبدالقادر بن مري هادي ال�سهورزي 13
ع�سوازهـيــــــــــــــــــر بن عبدالر�ســـــــا بن فا�ســــل اللواتـــــــي 14
ع�سوا�ســـالــــــــــــم بن حممـــــــــــــــــد بن حمـــــــــد الغمـــــــــــــاري15
ع�سوافريــــــد بن اللــــه بخــــــ�س بن مهراب البلو�ســــــــــــــي 16

ج - ولية العامرات 
ع�سوة�سنـــــــــــــــــاء بنت هــــــــالل بن �سالــــــــــــــــــــم املع�سريــــــــة 17
ع�سوافهــــــــــــــد بن يحــــــيـــــــــــى بن يونـــــــــــ�س الناعــبــــــــــــــي 18
ع�سوامظفـــــــــر بن حممــــد بن نا�ســـــــــر الوهيــــــــبــــــــــــــــي 19
ع�سواعلـــــــــــــــــــــي بن �سالـــــــــــــــــــــم بن علــــــــــــي املع�ســـــــــــــري 20

د - ولية بو�ســــــــر 
ع�سوةال�سيمـــــاء بنت علـــــي بن اإبراهيــــــــــــم الرئي�سيــــــــــة 21
ع�سواخليـــــــــل بن حميـــــــــــد بن عبداللــــــــــــه احل�سـنـــــــــــي 22
ع�سوامالك بن هـــــــــالل بن حمـــــــــــــــــود اليحمــــــــــــــــــدي 23
ع�سوا�سالــــــــــم بن �سعيـــــــــــد بن �سعّيــــــــــــــد الرحـــــبــــــــــــــــي 24
ع�سواعامـــــــــــــــــر بن �سعــــيــــــــــــــد بن خلفــــــــان الوهيـــــــبي 25
ع�سوامبـــــــارك بن حمــــــــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــــم الغاب�ســــــــــــي 26
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هـ - ولية ال�سيب 

ع�سواحمـــــــــدان بن داود بن حمــــــــــــدان اليو�سفــــــــــــي 27

ع�سوامقبـــــــــــول بن عيـــــ�سى بن �ساهـــــــــو البلو�ســـــــــي 28

ع�سواعبدالرحمن بن حامد بن خمي�س البلو�ســـــــي 29

ع�سوايو�ســـــــــــف بن نا�ســــــــــــر بن علي بني عرابــــــــــــــة 30

ع�سواخالــــــــــد بن �سعيـــــــــــد بن حممــــــــــد احل�ســـــــــني 31

ع�سوايحيــى بن حممـــــــد بن مبـــــــــارك العامـــــــــــــري 32

و - ولية قريات 

ع�سوةفاطمــــــــــة بنت نا�ســــر بن �سعيـــــــد ال�سنانيــــــــــة 33

ع�سوا�سعيـــــــــد بن خلفـــــان بن �سليمــــــــان البلو�ســــــــي 34

ع�سواعبداللــــــــه بن �سالـــــــح بن حمـــــــود البطا�ســـــي 35

ع�سوامبـــــارك بن حممــــــــد بن �سعيــــــــــــد العامـــــــري 36

اأهـل امل�ســورة والــراأي 

ع�سوا ال�سيخ/ يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي 37

ع�سوةاأني�ســــــــــة بنت �سالـــــــــــــح بن �سعيــــــد الرئي�سيـــة 38

39
اأحمــــــــــد بن نا�ســــــــــــر �سيــــــــــــــــــــــف الرواحــــــــــــي 

مدير عام املديرية العامة لبلدية م�سقط ببو�سر 
اأمينا لل�سر 

ومقررا للمجل�س
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وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري 

رقـــم 2012/270
 بت�ضمية اأع�ضاء املجال�س البلدية للفرتة الأوىل

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإىل بيان النتائج النهائية لنتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية للفتــرة الأولـــى ال�سادر فـي 
9 �سفر 1434هـ املوافق 23 دي�سمرب 2012م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر 

املــادة الأولـــــى
 ، الداخلية   ، الربميي   ، )م�سنــدم  حمافظـات  فـي  الأوىل  للفرتة  البلدية  املجال�س  ت�سكل 
�سمال الباطنة ، جنوب الباطنة ، جنوب ال�سرقية ، �سمال ال�سرقية ، الظاهرة ، الو�سطى( 

من الأ�سماء الواردة فـي الك�سوف املرفقة اعتبارا من تاريخ 30 دي�سمرب 2012م .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�ضدر فـي : 15 من �ضفــــــــــر 1434هـ 
املوافــــق : 29 من دي�ضمبـــر 2012م

حمـود بن في�ضـل البو�ضعيـدي
                                                                                       وزيــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة م�ضندم

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيد خليفة بن املردا�س بن اأحمــد البو�سعيدي1

رئي�ساحمافـــــــــــــــــــــــــظ م�سنــــــــــــــــــــــــــــــدم

العقيـــــد عبداللـه بن حممـــد بن جمعــــان ال�سيعـــــــــــري2
ع�سواقائد �سرطـة حمافظة م�سنـدم

�سلطـــــــــــان بن علـــــــــي بن حمــــــــــــــــــد العي�سائــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظـــــة م�سندم

الدكتور حممـد بن �سام�س بن حممد احلو�سني4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سندم

نا�ســـــــــــــــــــــــــــر بن �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــف ال�سعــــــــــــــــــــــــــــــــدي5
ع�سوامديـــر دائـــرة اخلدمات ال�سحيــة مبحافظـــــة م�سنــــــــــدم

عبداللـــــــه بن نا�ســـــــــــــر بن عبداللـه الندابـــــــــــــــي6
ع�سوامديــر دائــــرة الإ�سكـــــان مبحافظـــــــــة م�سنـــــــــــــــدم

اأحمـــــــــــــد بن عبداللــــه بن را�ســـــــــــد الفليتــــــــــــــــــــي7
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحــــــــة مبحافظـــــــــــة م�سنـــــــــــــدم

املهند�س �سليمـــان بن حممـد بن �سالح ال�سحـــــي8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة م�سنـــدم

علـــــــــــــــــــــي بن اأحمـــــــــــــــــد بن �سيـــــــــــــود ال�سحــــــــــــــي9
ع�سوامديـــر دائــرة التنمية الجتماعيـــة مبحافظة م�سنـــــــــدم

ع�سوااأحمـــــــــد بن حممـــــــد بن عبداللـــــــه الكمــــــــــــزاري10
ع�سواعلــــــــــي بن ح�ســــــــــــــن بن علـــــــــــــــــــي الكمــــــــــــــــزاري11
ع�سوا�سالــــــــح بن عبداللـــــه بن حممــــــــــد الظهـــــــــــوري12
ع�سوااأحمـــــــــد بن اإبراهيــــــــــــم بن علـــــــــــي الظهـــــــــــــوري13
ع�سواح�ســـــــــن بن �سليمـــــــــــــان بن ح�ســـــــــــن ال�سحـــــــــــــــي14
ع�سواعبداللـــــــــه بن حممـــــــــد بن ح�ســــــــــــن ال�سحـــــــــــــي15
ع�سوا�سيـــــــــــــــف بن حممـــــــــــــد بن را�ســــــــــــــــد ال�سعــــــــدي16
ع�سوا�سبيـــــــــــــح بن �سعيــــــــــــــد بن �سبيـــــــــــح املدحانـــــــــي17
ع�سواح�ســـــــــــــن بن حممـــــــــــد بن ح�ســــــــــــن الزرافـــــــــــــــي18
ع�سواحممـــــــــد بن را�ســــــــــــــد بن عبداللــــــــه ال�سعــــــــــدي19
عبداللــــــــــه بن را�ســـــــــد بن حمـــــــدان ال�سحـــــــــــــــــي20

مــــديــــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــــــة خ�ســــــــــــــــــــــب
اأمينا لل�سر

ومقررا للمجل�س
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الربميي
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيد اإبراهيم بن �سعيد بن اإبراهيم البو�سعيـــدي1

رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــــظ الربميــــــــــــــــــــــــــــي

العميــــد عبداللــــــه بن حممـــــــد بن �سيــــــــف احلو�سنـــــــــي2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة الربميي

املهنـــــد�س را�سد بن �سعيد بن عبداللـه الكنــــدي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الربميـــي

مو�ســـــــــــى بن علــــــــــــــي بن حممــــــــــــــد الهنائـــــــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الربميي

املهند�س ح�سن بن �سليمــان بن حممــد ال�ساملـــي5
ع�سوامدير عـــــام الإ�سكــــــــان مبحافظــــــــــة الربميــــــــــــي

نا�ســــــــــــــــــــــــر بن �سيـــــــــــــــــــــــف البو�سعيــــــــــــــــــــــــــــــدي6
ع�سوامديــــر دائـــرة اخلدمــــــات ال�سحية مبحافظة الربميــــــــي

�سيـــــــــــــــف بن �سالـــــــــــــــــم بن علــــــــــــــــــــي الكلبانــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحــة مبحافظتــــي الربميـــــي والظاهـــــرة

نا�ســــــــر بن حمـــــــــــــود بن عــــــــــو�س اليعقوبـــــــــــــي8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الربميــي

�سعيـــــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــم بن حممــــــــد العلــــــــــــــــوي9
ع�سوااملكلف بت�سيري اأعمال مدير دائرة التنمية الجتماعية مبحافظة الربميي

ع�سوا�سقــــــــــــر بن عبداللـــــــه بن اأحمــــــــد البلو�ســـــــــــــــي10
ع�سواحممـــــــــــــــد بن �سليمــــــان بن �سيــــــــــــف العزانــــــــــي11
ع�سواحممـــــــــــــــــد بن علــــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــد البـــــــــــــــادي12
ع�سوارا�ســــــــــــــد بن �سعيــــــــــــد بن �سليمـــــــــان الغيثــــــــــــــــي13
ع�سواحممـــــــــــــد بن �سيــــــــــــــف بن جمعـــــــــــــــة الكعبـــــــــــي14
ع�سواخميــــــــــــ�س بن �سالـــــــــــــم بن �سعيــــــــد الكعبـــــــــــــــــــي15
ع�سوانا�ســـــــــــر بن علـــــــــي بن م�سبــــــــــــــح ال�سام�ســـــــــــــي16
ع�سواحممـــــــــــد بن حمـــــــــد بن مفتـــــــــاح ال�سام�ســـــــــــــــي17
ع�سواحممــــــــــد بن �سلــطـــــان بن حممـــــــــــــد الكعبـــــــــــي18
ع�سوة�سيخـــــــــــــــة بنت علـــــــــي بن �سعيـــــــــــــد النعيميـــــــــــة19

املهنـــــد�س يعـــــــــــرب بن قحطــــــــــان اليحيائـــــــــــــــي20
مديـــــــــــــــــــــر بلديــــــــــــــــــــــــة الربميــــــــــــــــــــــي

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هالل ال�سعدي1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــظ الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

العميـــد عامـــــر بن �سعيـــد بن علــــي احلجـــري2
ع�سواقائــد �سرطـة حمافظة الداخلية

املهند�س بــــدر بن علـــــي بن حممــــــد البحــــري3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الداخليـــة

الدكتور �سعيــد بن �سيــــف بن �سالـــم العامــري4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخليــة

املهند�س حمـد بن علــي بن �سليمـــان النزوانــي5
ع�سوامدير عام الإ�سكــــــان مبحافظـــــــــــــــة الداخليـــــــــــة

الدكتـــــــــــور �سالــــــــــــــح بن �سيـــــــــــــف الهنائــــــــــــــي6
ع�سوامديـــــر عـــــــام اخلدمـــات ال�سحية مبحافظـــــة الداخليــــــــة

7
هـــــــــالل بن حممــــــــــــد بن هــــــــــــالل العبـــــــــــري

املكلف بت�سيري اأعمال املديرية العامة للتنمية الجتماعية مبحافظة 
الداخليــــة

ع�سوا

مو�ســـــــى بن عي�ســــــــى بن �سالـــــــح الريامـــــــــــــــي8
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحة مبحافظتي الداخليــــة والو�سطـــــــى

عبداللـه بن علـــــــي بن �سليمــــــــــــان ال�سقــــــــــري9
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الداخليـــة

ع�سواعا�ســـــــــم بن �سالـــــــــم بن حممـــــــد اجلامــــــودي10
ع�سواعلـــــي بن نا�ســـــــــر بن �سعيـــــــــد البو�سعيـــــــــــــدي11
ع�سوااأحمـــــــــد بن حممـــــــــد بن �سالـــــــــم العامــــــــــــــري12
ع�سواحممـــــــــد بن م�سعــــــــود بن حممـــــد النعمانــــــي13
ع�سواحممـــــــــد بن �سعيـــــــــد بن حممـــــد الكميانـــــــــــي14
ع�سواحمـــــــــمد بن اأحمـــــــــد بن عي�ســــــــــى العمـــــــــــري15
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سالـــــــــم بن حمـــــــــــــــــد بن �سعيـــــــد املفرجـــــــــــــــــي16
ع�سوا�سعيـــــــــد بن �سلطــــــــان بن حممــــــــــــــد املعــنـــــــــــي17
ع�سوا�سعـــــــــــــــود بن علـــــــــي بن �سعيـــــــــد ال�سعيلـــــــــــــــــي18
ّــــــــم الـــــــــــــــــوردي19 ع�سواخالــــــــــــــد بن نا�ســـــــــــر بن �سليـ
ع�سواعلــــــــي بن عبداللــــــه بن ر�سيــــــد البو�سعيـــــــدي20
ع�سوا�سويــــــــــد بن عـــــــــــــو�س بن حـــــــــــارث التوبـــــــــــــي21
ع�سواعبداللــــه بن علـــــــي بن عبداللــــــــه الهطالـــــــــــي22
ع�سوا�سعــــــــــود بن را�ســــــــــــد بن �سعيــــــــــد اخلاطـــــــــري23
ع�سوامبـــــارك بن عبداللــــــه بن خلفــــــان املحروقــــــي24
ع�سواعلـــــــــــي بن �سعيــــــــــــــــد بن علـــــــــــــــي الدرعـــــــــــــــــي25
ع�سوانا�ســـــــر بن حميــــــــــــد بن برغـــــــ�س العامـــــــــــري26
ع�سواجمعـــــــــــــة بن خلفـــــــــــان بن علــــــــي الرواحــــــــــــي27
ع�سواخالـــــــــد بن �سالــــــــــــــــح بن �سليمـــان العـــــــــــــزري28
ع�سوا�سليمــــــان بن غا�ســـــم بن عوميـــــــر العامــــــــــــري29
ع�سوايونـــــــــ�س بن يعقـــــــــوب بن عي�ســــــــى ال�سيابـــــــــــي30
ع�سوا�سعيــــد بن اإبراهيــــــــــــم بن يو�ســــــف الرواحــــــــي31
ع�سوا�سالـــــــــم بن عمــــــــــــــر بن عبداللـــــــه املخلـــــــــــــدي32
ع�سوانا�ســـــــر بن حممـــــــد بن نا�ســــــــــر اله�سامـــــــــــــي33
ع�سوامبــــــارك بن را�ســـــــــــــــد بن نا�ســــــر الرحــــبـــــــــــــي34
ع�سوا�سعيـــــــــد بن نا�ســـــــــــــر بن حمـــمـــد ال�سيابـــــــــــــي35
ع�سواعبداللـــــــه بن حمــــــد بن حــــارب البو�سعيـــــــدي36
ع�سواهـــــــــالل بن �سعـيــــــــــــد بن حمـــــــــــد اليحيائــــــــــي37

عبداللـــــــــــــــــه بن حممــــــــــــــــــــــــــــد ال�سيابــــــــــــــــــــــــــي38
مديـــــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــزوى

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الداخلية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �ضمال الباطنة
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيخ مهنا بن �سيـــف بن �سالــم اللمكـــي1

رئي�ساحمافــــــــــــــظ �سمـــــــــــــــــال الباطنـــــــــــــــــــــــة

العقيد عبداللـه بن �سالح بن مبارك الغيالنـي2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة �سمال الباطنـة

وليد بن يعقوب بن احلاج العبد ال�سعدي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة �سمال الباطنة

حمـــــــد بن علــــــي بن حمــــــــد ال�سرحانـــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �سمال الباطنة

مهنـــــــــا بن �سالــــــــــح بن �سعيـــــد املنــــــــــذري5
ع�سوامدير عام الإ�سكان مبحافظة �سمـــــــــــال الباطنــــــــــة

�سالـــــــــــــــــــم بن ح�ســـــــــــــــــــــــن باعلـــــــــــــــــــــــــــــوي6
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة �سمال الباطنــة

7
عامـــــر بن حممـــــــد بن عامـــــر احلجــــــري

مدير عام املديرية العامة للتنمية الجتماعية مبحافظتي �سمـال  
الباطنة وجنــوب الباطنة

ع�سوا

�سالـــــــح بن �سعيـــــــــد بن نا�ســــر الهدابـــــــي8
ع�سوامديــــــــر عــــــــــام بلديـــــــــــــة �سحــــــــــــــــــــــــــــار

�سليمـــــان بن طالـــــب بن �سالــــــم الزعابــــي9
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي �سمال الباطنة وجنوب الباطنـة

�سالــــــــم بن �سعيــــــــــد بن �سالـــــــم امل�سكــــــري10
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخيـة مبحافظـــة �سمــــال الباطنــــة

ع�سواعلـــــــي بن درويـــــــــ�س بن علــــــــــي العجمـــــــي11
ع�سوا�سالــــم بن مبـــارك بن عبداللـه البلو�ســــــي 12
ع�سواعلـــــــــــي بن اأحمــــــــــد بن علـــــــــي املعينــــــــــــــــي 13
ع�سواخالــد بن �سلطــــان بن حممــــد اجلابــــــري 14
ع�سواحمــــــد بن خديـــــــــم بن حممــد اجلابــــــري15
ع�سوااأحمـــــــــد بن �سعيـــــــــد بن اأحمــــد البدرانــــي16
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ال�سفةاال�ســــــــــــــــــمم
ع�سواحممــــــــــــد بن عبداللــــــــــه بن اأحمـــــــــــد العبـــــــــــري17
ع�سواعـــــــــــــــو�ض بن خلــــــــــف بن حممــــــــــــد امليا�ســـــــــــــــــي18
ع�سوااأحمــــــــــــــــــد بن علــــــــي بن ح�ســــــــــــــن الزعابــــــــــــــــــي19
ع�سواحمــــــــــد بن عبداللـــــــــه بن اأحمــــــــــــد املقبالــــــــــــــــي20
ع�سوا�سقــــر بن حممـــد بن علي بن ح�سن البلو�ســـــــي21
ع�سوايو�سف بن حممد بن �سعيد بن م�سعود املعمري22
ع�سوا�سلمــــــــــــان بن حممـــــــــــــد بن ح�ســــــن الفـــــــــــــزاري23
ع�سوااإبراهيـــــــــم بن علــــــــــــــي بن ح�ســـــــــــــن ال�سحـــــــــــــــي24
ع�سوااإبراهيـــــــــــــم بن �سعيــــــد بن �سالـــــــــــــم املعمـــــــــــــري25
ع�سوابـــــــــــــدر بن نا�ســـــــر بن عبداللـــــــــــــه اخلالــــــــــــــدي26
ع�سوااأحمــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــد بن اأحمــــــــــــد الفـــــــــــــــزاري27
ع�سوامبـــــــــارك بن �سالـــــــــــــم بن �سعيـــــــــــــد ال�سيابــــــــــــــي28
ع�سواجنــــــــــــــف بن حمــــــــــد بن جنــــــــــــف العجمــــــــــــــــــــي29
ع�سواعلــــــــــــي بن كـــــــــــرم بن علــــــــــــــــــي البلو�ســــــــــــــــــــــــــــي30
ع�سوةمـــــــــوزة بنت عبداللـه بن حممـــــــــد احلو�سنيــــــــة31
ع�سواحبيـــــــــب بن حمــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــد احلو�سنــــــــــــي32
ع�سواعلـــــــــي بن مبـــــــــــــارك بن م�سبــــــــــــــح الر�سيـــــــدي33
ع�سوا�سعيـــــــــد بن �سيــــــــــــف بن �سالــــــــــــــــم امل�سعــــــــــــــودي34
ع�سواعبداللــــــه بن �سيـــــــــف بن علــــــــــي اجلهـــــــــــــــــــوري35
ّــــــل بن حـــــارب اخلمي�ســـــــــــــي36 ع�سواخميـــــــــ�ض بن جميــــ
ع�سواخميـــــــ�ض بن نا�ســــــر بن خميـــــــــ�ض ال�سعـــــــــــــــدي37
ع�سوارا�ســـــــــــد بن خليفـــــــــة بن را�ســــــــــد اخلمي�ســــــــــــــــي38
ع�سوا�سالــــــــــح بن عبيـــــــــــــــد بن حمـــــــــــد القطيطـــــــــــي39
ع�سواحممــــــــــــد بن �سعيـــــــــــد بن حممـــــــــد املقبالــــــــــــــي40

حممد بن خميــــــــــ�ض بن اإبراهيـــــــم اجلديــــــــــدي41
مديـــــــــــــــــر بلديــــــــــــــة اخلابــــــــــــــــــــــــــــــــورة

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�ض

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�ض البلدي فـي حمافظة �سمال الباطنة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب الباطنة

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ هالل بن �سعيد بن حمدان احلجري1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــظ جنــــــــــــــوب الباطنــــــــــــــــــــة

العقيــد حم�ســـن بن اأحمــــد بن عبداللـه العبـــــــــــري2
ع�سواقائــد �سرطـــة حمافظــة جنـــوب الباطنــــــــــــــــــة

3
�سليمــــــــــــــان بن حمـــــــــــــــــد بن علــــــــــــــي اجلهـــــــــــــــوري

املياه مبحافظة جنوب  وموارد  الإقليمية  البلديات  عام  مدير 
الباطنـة

ع�سوا

4
الدكتـــور نا�ســــر بن عبداللــــــــه بن �سالــــم العبــــــري

مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب 
الباطنــــة

ع�سوا

را�ســـــــــــــد بن حمـــــــــــــــــدان بن را�ســـــــــــــد احلامتــــــــــــــــي5
ع�سوامديـــــــر عــــــام الإ�سكان مبحافظة جنوب الباطنـة

اأحمـــــــــــــــــــــــــــــد بن حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد الو�ساحـــــــــــــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامديــــر عـــــام اخلدمات ال�سحية مبحافظة جنوب الباطنـــة

�سليمـــــــان بن طالــــــــــــب بن �سالــــــــــــــم الزعابــــــــــــــــــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي �سمال الباطنـة وجنوب الباطنة

نا�ســــــــــــــر بن �سالــــــــــــم بن را�ســــــــــــــــد الربيكــــــــــــــــــــــــي8
ع�سوامديـر اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة جنوب الباطنة

الدكتـــور �سعيـــــــد بن حميـــد بن �سعيد احلرملـــــــــــي9
ع�سوامديـــــر دائــرة التنمية الجتماعيــة مبحافظة جنوب الباطنة

ع�سواعلـــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــــــــــــد بن خلـــــــــــــــــــف العبــــــــــــــــــــري10
ع�سواخميــــــــــــ�س بن �ســــــــــــــرور بن خلفـــــــــــــان ال�سكيلـــــــــــــــي11
ع�سوارا�ســــــــــــــد بن م�سعــــــــــــــــــود بن نا�ســــــــــر ال�سيابــــــــــــــــــي12
ع�سوايا�ســـــــــــــــر بن حمـــــــــــــــــــود بن خلفـــــــــــان العبــــــــــــــــــــري13
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سليمـــــــــــــــان بن حممــــــــــــــــــد بن حمــــــد ال�سكيلـــــــــــــــي14
ع�سواخليفــــــــــــــة بن �سيـــــــــــــــف بن خميــــــــــ�س املعمــــــــــــــــــــري15
ع�سوازاهـــــــــــــر بن خلفـــــــــــــان بن زاهـــــــــــــــــر اخلزيــــــــــــــــــــري16
ع�سواعبداللــــــــــــــه بن �سيــــــــــف بن حمــــــــــــــاد اخلرو�ســـــــــــي17
ع�سوايعقــــــــوب بن �سالــــــــــــح بن حممـــــــــد العبيدانــــــــــــــــــي18
ع�سوانا�ســــــــــر بن من�ســــــــــــــور بن مرهـــــــــون الريامــــــــــــــــي19
ع�سوابــــــــــــــدر بن مـــــــــالـك بن �سيــــــــــــــــــــف املعولـــــــــــــــــــــــــــــــــــي20
ع�سوا�سالــــــــــــــــم بن علــــــــــــــــــــي بن �سعيـــــــــــــــــد الناعبـــــــــــــــــــــي21
ع�سوانا�ســـــــــــــر بن علــــــــــــــــي بن �سبيــــــــــــــــــــح املالكـــــــــــــــــــــــــــي22
ع�سوارا�ســـــــــــــــــد بن خميـــــــــــ�س بن عبداللـــــــــــه الهـــــــــــــــادي23
ع�سوايون�س بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن البلو�ســـــــي24
ع�سواخالـــــــــــــــــد بن خلفـــــــــان بن حممـــــــــــــــــد الر�سيـــــــــدي25
ع�سواخميـــــــــــ�س بن عامـــــــــــــــــر بن حمــــــــــــــد امل�سيفــــــــــــــري26
ع�سواحمـــــــــــــــود بن �سعيـــــــــــــــــــــد بن بــــــــــدر البلو�ســـــــــــــــــــــــي27
ع�سوايو�ســـــــــف بن عبدالرحمـــــــــــن بن حمـــــــد املجينــــــــــي28
ع�سوا�سعـــــــــود بن عبدالرحيـــــــــــــم بن اإ�سحـــاق البلو�ســـــــي29
ع�سواعبداللــــــــــه بن �سالــــــــــــم بن عبداللــــــــــــه ال�سعـــــــــــدي30
ع�سواجعفــــــــــــــــر بن عبداللــــــــــــــــه بن علــــــــــــــي البلو�ســـــــــــي31
ع�سواحممـــــــــــــود بن مهنــــــــــــا بن خلفـــــــــــان اخلرو�ســـــــــــي32
ع�سوةحمفوظــــــــة بنت حمــــــــــــــد بن �سعيـــــــــــد العامريـــــــــة33

حميــــــــــــــــد بن �سيــــــــــــــــــــف بن حممـــــــــــــد البـــــــــــــــــادي34
مــــــــــــديـــــــــــر بلديــــــــــــــــــة الر�ستـــــــــــــــــاق

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب الباطنة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب ال�ضرقية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ عبداللـه بن م�ستهيل بن �سامل �سما�س1
رئي�ساحمافـــــــــــــــــــظ جنـــــــــــــــــوب ال�سرقيــــــــــــــــــة

العميــــــــــــد �سالـــــــــــم بن حممـــــــــد بن �سالـــم الـــــروا�س2
ع�سواقائد �سرطة حمافظة جنوب ال�سرقيـة

3
علـــــــــــــــي بن حمــــــــــــــــد بن عبداللــــه اليعقوبـــــي

مديـــر عام البلديات الإقليمية ومــــوارد امليـــــاه مبحافظة جنــــوب 
ال�سرقية

ع�سوا

4
الدكتــور عي�سى بن خلـــــف بن �سالـــــم التوبـــــــي

مديـــــر عـــام املديريــــة العامـــــة للرتبيــــة والتعليم مبحافظـــــة 
جنــــوب ال�سرقية

ع�سوا

املهند�س عبداللـه بن طالـــب بن علــي الهنائي5
ع�سوامدير عــام الإ�سكــان مبحافظـة جنـــوب ال�سرقيـــــة

حممـــــــــــــــــــــــــــد بن خميــــــــــــــــــــــ�س الفار�ســــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة جنوب ال�سرقيـة

7
�سيـــــــــــــــــــف بن حمــــــــــــــد بن علــــــــــي اجلابـــــــــــري

املكلـف بت�سييــر اأعمــال املديريــة العامـــة للتنميــــة الجتماعية 
مبحافظتي جنوب ال�سرقية و�سمال ال�سرقية

ع�سوا

8
عبداللــــــــه بن �سالـــــــــم بن �سامــــــ�س احلجــــــري

مديــــر اإدارة ال�سياحـــة مبحافظتـــي جنــــوب ال�سرقيـــــة و�سمـــــال 
ال�سرقيــة

ع�سوا

9
حمـــــــــد بن حممـــــــد بن عبداللــــــه الها�سمــــــــــي

مديـــــــــر اإدارة البيئـــــــة وال�ســـــوؤون املناخيــــــة مبحافظــــــة جنــــــوب 
ال�سرقيــة

ع�سوا
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
ع�سوا�سالـــــــــح بن عبداللـه بن حمـــــــد احلرتو�ســــــــي10
ع�سوا�سالـــــــــم بن عامـــــــــــــــر بن خميـــــــ�س احلربـــــــــــــي11
ع�سوانا�ســـــــــر بن �سالـــــــــــــم بن حميــــــــــد العامــــــــــــري12
ع�سوا�سالـــــــم بن عبداللـــــه بن حممــــــــــــــــد املخينـــــــــي13
ع�سواخميـــــــــ�س بن نا�ســـــــــــــر بن را�ســـــــــــــــد العلـــــــــوي14
ع�سواحمـــــــد بن جمعـــــــة بن حمــــــــــــــــد العرميــــــــــــــــــي15
ع�سواجا�ســــــــم بن حممـــــد بن حمـــــــــــــد الرا�سبـــــــــــــــي16
ع�سواحمــــــــــــــــــد بن حليـــــــــــ�س بن �سالــــم الها�سمــــــــــي17
ع�سواعبدالعزيز بن را�ســـــــــد بن حممـــــــــد احل�سنـــي18
ع�سوا�سالــح بن عامـــــــــر بن �سلطـــــــــان امل�سايخـــــــــــــي19
ع�سواحمـــــــــمــــــد بن �سالـــــــــم بن علـــــــــــي الكا�سبـــــــــــي20
ع�سوا�سيـــــــــف بن �سالــــــــــــــم بن را�ســـــــــــــد ال�سنيـــــــــدي21
ع�سوافايـــــــــل بن حمــــــــــــــد بن خربـــــــــــو�س الزرعـــــــــي22
ع�سوا�سعيـــــــــــــد بن نا�ســـــــــر بن حممد ال�ساعــــــــــــدي23
ّــــــم العرميــــــــــي24 ع�سواحممـــــــــد بن مبـــــــــارك بن �سليـ
ّــــــــم بن خميـــــــ�س الفار�ســـــــي25 ع�سوانا�ســــــــــــــر بن �سليـ
ع�سواحممــــــد بن علــــــــي بن حممـــــــــد ال�سواعـــــــــــــي26
ع�سواعبداللـه بن عامـــــــر بن را�ســـــــــــد الكا�سبـــــــــــــــــي27

املهنــد�س �سليمـان بن حمـد بن حميـد ال�سنيدي28
مــــــــــديــــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــة �ســــــــــــــــــــور

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة جنوب ال�سرقية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �ضمال ال�ضرقية

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ يحيى بن حمود بن حمد املعمري 1
رئي�ساحمافــــــــــــــــظ �سمـــــــــــــــــــال ال�سرقيـــــــــــــــــــة

العقيــــد �سالـــم بن را�ســـد بن خميــــ�س العلــــوي2
ع�سواقائـد �سرطة حمافظة �سمال ال�سرقية

3
�سعيــــــــــد بن �سليـــــــــــم بن عبداللـــــــه الكلبانــــــــــي

مدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة �سمال 
ال�سرقية

ع�سوا

4
الدكتور علي بن نا�سر بن عبداللـه احلرا�سي

مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �سمال 
ال�سرقيـة

ع�سوا

الدكتــــــــــــــــــــور علـــــــــــي بن عامـــــــــــر ال�ســـــــــــــــاوي5
ع�سوامدير عام اخلدمات ال�سحية مبحافظة �سمال ال�سرقيـة

عبداللــــــــــه بن جمعـــــــة بن حممــــــد الها�سمــــــي6
ع�سوامدير دائرة الإ�سكان باإبراء مبحافظة �سمال ال�سرقية

7
عبداللـــــه بن �سالـــــم بن �سامـــــــ�س احلجـــــــــــــري

اإدارة ال�سياحـــــة مبحافظتي جنوب ال�سرقيـــة و�سمـال  مديـــر 
ال�سرقيـة

ع�سوا

نـــــــــــزار بن �سالــــــــــم بن حممـــــــــــــــد اآل فنـــــــــــــــــــــه8
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة �سمال ال�سرقيـة

حمــــــــــود بن �سالــــــــــــــم بن �سعيــــــــــــــد املنجـــــــــــــــــي9
ع�سوامدير دائرة التنميـة الجتماعية مبحافظة �سمال ال�سرقيــة

ع�سواعبداللــــــه بن �سعيـــــــــد بن اأحمـــــــــد امل�سكـــــــــــــري10
ع�سواعــــــــــــــــواد بن علـــــــــي بن م�سعـــــــــود الأبـــــــــــــــــروي11
ع�سواحممـــــــــد بن اأحمــــــد بن م�سعــــــــــود احلب�ســــــــــــي12
ع�سوامهنــــــــا بن حممـــــــــد بن �سعيـــــــــــــــــــــد الفـــــــــزاري13
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ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

ع�سوا�سعيـــــــــــــد بن �سالــــــــــــم بن حمــــــــــود ال�سبيبــــــــــــي14

ع�سوااأحمـــــــــــــد بن نا�ســــــــــــر بن را�ســــــــد املحروقــــــــــي15

ع�سواالعبـــــــــد بن عبداللــــــــــــــه بن علـي اجلحافـــــــــــــــي16

ع�سواحميـــــــــد بن �سلطــــــــان بن حمــــــود اجلحافـــــــــــي17

ع�سواحممــــــــــد بن بــــــــــــدر بن �سالــــــــــــم احلجــــــــــــــــري18

ع�سوا�سالـــــم بن خويـــــــــدم بن علـــــــــــــــــــي الوهيبـــــــــــــــي19

ع�سوا�سعيـــــــــد بن اأحمـــــــــــد بن عامــــــــــــــــــــر ال�سعـــــــدي20

ع�سوااأحمـــــــــد بن عبداللـــــــه بن حمــــــــــــــد احلارثــــــــــي21

ع�سواحمـــــــــود بن �سعيـــــــــــــــــــد بن �سيـــــــــــــف ال�سعـــــــدي22

ع�سواخميـ�س بن عبداللــــــــــــــه بن �سالــــــــــم ال�سعـــــــــدي23

ع�سوا�سالـــــم بن عبداللـــــــــــــــــه بن �سيـــــــــف احل�سنــــــــــي24

ع�سوانا�ســـــــــر بن �سعـــــــــــــــــــــود بن نا�ســـــر احلنظلــــــــي25

ع�سوابـــــــــــــــدر بن �سيـــــــــــــــــف بن �سليمــــــــــــان املالكــــــــــــي26

ع�سوةعليــــــــــاء بنت نا�ســــــــــر بن حممــــــــــد امل�سكريــــــــة27

عبداللــــــــــــــــه بن علـــــــــــــــــــــــــــــي احلــــمحــــامــــــــــــــــــي28
مـــــــــــــديــــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــــة اإبـــــــــــــــراء

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة �سمال ال�سرقية
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الظاهرة

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعـــــادة ال�سيــــخ �سيف بن حمري بن حممد ال�سحـــي1
رئي�ساحمافــــــــــــــــــــــــــــــــظ الظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

العقيـــــــد �سالـــــــم بن حممــــــــد بن جمعــــة احلارثـــــــي2
ع�سواقائـــــــد �سرطـــــــــة حمافظــــــــة الظاهـــــــــــــــــرة

حممــــــــــــد بن مو�ســــــــــــى بن جمعــــــــــة الزدجالــــــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الظاهـرة

حمــــــــــــــــــد بن �سالــــــــــــــــم بن �سعيــــــــــــــــد النعمانــــــــــــــــــي4
ع�سوامدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة

املهند�س خمي�س بن �سيف بن زهران اآل عبدال�سالم5
ع�سوامديـــر عــــام الإ�سكــــان مبحافظــــــــــة الظاهــــــرة

علـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــن عبداللـــــــــــــــــــــــــــــــــه احلب�ســـــــــــــــــــــــــــي6
ع�سوامديــر عام اخلدمــات ال�سحيــة مبحافظة الظاهـــرة

7
خميـــــــــــــــــ�س بن زاهــــــــــــــــــــر بن �سليـــــــــــــــــــم الفهـــــــــــدي

مديــــر عــــام املديريــــة العامـــة للتنميــــة الجتماعيـــة مبحافظة 
الظاهرة

ع�سوا

�سيــــــــــــــــــــف بـــن �سالــــــــــــــــم بـــــن علـــــــــــــــــــي الكلبانـــــــــــــي8
ع�سوامديـــر اإدارة ال�سياحــة مبحافظتي الربميي والظاهرة

عامــــــــــــــــــر بــــن علـــــــــــــــي بــــن حمــــــــــــــــــدان الهنائــــــــــــي9
ع�سوامدير اإدارة البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظة الظاهرة

ع�سوا�سهـــــــــــــــــــــــم بن را�ســــــــــــــــــــــــد بن �سيـــــــف ال�سهومــــــــــــــي10
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ع�سوا�سنيـــــــــدي بن حميــــــــــــد بن �سنيـــــــــــــــدي ال�سعيلـــــــــــــــي11

ع�سوا�سلطـــــــــــــــــــان بن مبـــــــــارك بن خليفــــــــــــــــــة الكلبانـــــــي12

ع�سوا�سعيــــــــــــــــد بن خليفـــــــــــــــة بن �سيـــــــــــــــــف ال�سعيـــــــــــــدي13

ع�سواعلـــــــــي بن حممــــــــــــــــــد بن علـــــــــــــــــــــي النا�ســــــــــــــــــــــري14

ع�سواحميـــــــــد بن م�سعــــــــــــــــود بن عبداللــــــــــــــــه ال�سملــــــــــــي15

ع�سواحممـــــــــــــــــــــد بن �سالــــــــــــــــــح بن علـــــــــــــــي البــــــــــــــــــــادي16

ع�سوام�سعــــــــــــود بن مبــــــــارك بن م�سعـــــــــــــــــــود العلـــــــــــــــــوي17

ع�سوا�سيـــــــــف بن عبداللـــــــــــــــــه بن �سعيـــــــــــــــــد الربخــــــــــــــــــي18

ع�سواالعطــــــــــــــــا�س بن حممـــــــــــــــــد بن �سيـــــــف الزيــــــــــــــــدي19

ع�سوا�سليمـــــــــــــــان بن عبداللـــــــــــــــــه بن حمــــــــد الكلبانــــــــــــي20

ع�سواعبداللـــــه بن م�سعـــــــــــــود بن را�ســــــــــــــد العلــــــــــــــــــــــــــوي21

ح�ســــــــــــــــــن بــــن علـــــــــــــــــي بــــن حممــــــــــــــد الهوتــــــــــــــــي22
مـــــــــــديــــــــــــــــر بلديــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــري

اأمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الظاهرة
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة الو�ضطى
ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم
�سعادة ال�سيخ مع�سد بن حممد بن عبداللـه اليعقوبــي1

رئي�ساحمافــــــــــــــــــــظ الو�سطـــــــــــــــــــــــى

العقيد خمي�س بن جمعــة بن م�سبـــح البهلويل2
ع�سواقائـــــــــــد �سرطـــــــــــة حمافظـــــــــة الو�سطـــــــــــى

حممــــــــــــــــد بــــن �سيـــــف بـــن حممــــــــد التوبــــــــــــــي3
ع�سوامدير عام البلديات الإقليمية وموارد املياه مبحافظة الو�سـطى

�سالـــــــــم بــــن �سعيــــــــــــــد بـــن م�سلـــــــم املع�سنــــــــــــــــي4
ع�سوامديــــر اإدارة الرتبيـــة والتعليـــم مبحافظـــــة الو�سطــــى

حمـــــــدان بــــــن را�ســـــــــــــــد بــــــن علــــــي امل�سيفــــــري5
ع�سوامـــديــر دائـرة الإ�سكـان بهيماء مبحافظـــــة الو�سطــــــــــى

اأحمــــــــــــــد بـــــن حممــــــــــــــد هديــــــــــــــــــه املهــــــــــــــــري6
ع�سوامديـــر دائرة اخلدمات ال�سحية مبحافظة الو�سطـــــــى

مو�ســـــى بــــن عي�ســــى بــــن �سالـــــــــــــــح الريامــــــــــي7
ع�سوامدير اإدارة ال�سياحة مبحافظتي الداخلية والو�سطـــى

8
املهنــــد�س �سعيــــد بن نا�ســـر بن علــــي العبدلــــي

املكلف بت�سييــــر اأعمـــــال مديــــر اإدارة البيئــــة وال�سوؤون املناخيـــــــــة 
مبحافظــــــــــــــة الو�سطـــــــــــــــــــى

ع�سوا

�سالــــم بــن حممــــــــــــد بـــن نا�ســـــــر املحروقـــــــــــــــي9
ع�سوامدير دائرة التنمية الجتماعية مبحافظة الو�سطـى

ع�سوا�سعيــــــــــد بن مبــــــارك بن �سقـــــــر احلر�سو�ســــــــــي10
ع�سوامبـــارك بن �سعيـــــد بن �سهيـــــــــل احلر�سو�ســـــــــــــي11
ع�سواثوينــــــــــــي بن نا�ســـــــــر بن علــــــــــــــــي اجلحافــــــــــــي12
ع�سوا�سعيــــــــــد بن �سيـــــــــــــــــف بن نبهـــــــان احلكمانـــــــــــي13
ع�سوا�سبيــــــح بن را�ســــــــــــــــــــــد بن �سعيـــــــــد اجلنيبـــــــــــي14
ع�سوا�سعيـــــــد بن �سالـــــــــــــح بن حمـــــــدون اجلنيبــــــــــــي15
ع�سوا�سعيـــــد بن ربيـــع بن ب�سيـــر الغزيلي اجلنيبـــــــــي16
ع�سوازايـــــــــــد بن عبـــــــــــــــدون بن م�سلــــــــــم اجلنيبــــــــــــي17
ع�سواعبيــــــــــــد بن حممـــــــد بن �سعيـــــــــــد احلكمانـــــــــــي18
ع�سواحممــــــد بن �سالـــــــم بن �سهيــــــــــــل احلر�سو�ســــــــي19
حمــــــــــــــــــــــــــــــود بن جمعـــــــــــــــــــــــــــة الها�سمـــــــــــــــــــــــــــي20

مديــــــــــــــر بلديـــــــــــــــــــة هيمـــــــــــــــــــــــــــــــاء
اأمينا لل�سر

ومقررا للمجل�س
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وزارة العــــدل 
قــرار وزاري 

رقم 536/ 2012
 بتخويل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض

موظفي هيئة املنطقة االقت�ضادية اخلا�ضة بالدقم
ا�ستنادا اإىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 

واإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 
واإىل قانـــــــون حمايـــة م�ســـــادر ميـــــاه ال�ســـــرب من التلـــــوث ال�ســـــادر باملر�ســــــوم ال�سلطانـــــي 

رقم 2001/115 ، 
واإىل نظــــام هيئــــة املنطقــــة القت�ساديــــة اخلا�ســــة بالدقــــم ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2011/119 ، 
واإىل كتاب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

املنطقة القت�سادية اخلا�سة  يخول �ساغلو وظيفتي مفت�س بيئي ومهند�س مدين بهيئة 
بالدقم �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي نطاق تطبيق اأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة 
اإليهما واللوائح والقرارات  التلوث وقانون حماية م�سادر مياه ال�سرب من التلوث امل�سار 

املنفذة لهما .

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

�ضدر فـي : 17 / 2 / 1434هـ 
املــوافــق :31 / 12 / 2012م

                                                                                          عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
                                                                                           وزيـــــــــــــــر الـــــعـــــــــــــــــدل
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
قــرار وزاري 

رقـــم 2012/501
بت�ضمية اأع�ضاء املجل�س البلدي للفرتة الأوىل

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلـــدية ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإلـــى الالئحـــــــة التنفـــيذيــــــة لقـــانـــــون املجالــــــ�س البلـــــدية ال�ســــــادرة بالقــــــرار الديـــــــــواين 

رقــم 2012/15 ،
واإلـــى بيان معالـي ال�سيــد وزيــر الداخليــة بالنتائـج النهـــائيــة النتخـابــات اأع�ســاء املجالـــ�س 

البلدية للفرتة االأوىل ال�سادر فـي 9 �سفر 1434هـ املوافق 23 دي�سمرب 2012م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
ي�ســــكل املجلــــ�س البلـــدي للفرتة االأوىل فـي حمافظة ظفار من االأ�سماء الواردة فـي الك�سوف 

املرفقة اعتبارا من 30 دي�سمرب2012م .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية . 

�ضــدر فـي : 16 من �ضفـــــــــر 1434هـ
املـوافـــــق : 30 من دي�ضمبــر 2012م

حممد بن �ضلطان بن حمود البو�ضعيدي
وزيـــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافـــــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــــــار
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ك�ضف بت�ضكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار 

ال�ضفةال�ضــــــــــــــــــمم

�سعادة ال�سيخ/�سامل بن عوفيت بن عبداللـه ال�سـنفري1
رئي�سارئيــــــــــــــــــــ�س بلـــــــــــــــــــــدية ظفـــــــــــــــــــار

�سعادة ال�سيخ/عامـــــر بن �سالـــــم بن حمــــــــاد ك�ســــــــــــــوب2
نائبا للرئي�سوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــت

العميد/م�ســـلــــــــــم بن �ســــــــــــــامل بن حمـــــــــد اجلنيبـــــــــــي3
ع�سواقائــد �ســرطة حمافظـــــــــة ظفــــــــــار

املهند�س/عبد القـــــــادر بن اأحمد بن علـــــــوي احلــــــــــداد4
ع�سوانائـــــــــــب رئيـــــــــ�س بلــــــــــــدية ظفـــــار

الفا�سل/حمــــد بن خلفـــــــان بن عبداللــــه الرا�ســـــــــــدي5
ع�سوامديــــــر عـــــــام الرتبيـــــة والتعلــيــــم مبحافظـــــة ظفــــــــــار 

الدكتــــــور/خالــــد بن حممـــــــــــد  بن �سـعيــــــد امل�سيخـــــــي6
ع�سوامديــــر عـــــــــام اخلدمــــــات ال�سحيـــــة مبحافظــــة ظفـــــار

الفا�سل/�سعيـــــــــــد بن اأحمـــــــــــد بن �ســـــــــــامل الكثيـــــــــري7
ع�سوامديـــــــــــــر عـــــــــــــــام االإ�سكـــــــــان مبحافظــــــــــــــة ظفــــــــــــــــــــــار

الفا�سل/خالــــــــــــد بن م�سلــــــــــــــم بن �سالـــــــــم الــــــــــروا�س8
ع�سوامديــــــــــــــر عــــــــــــام ال�ســـــــــــــياحة مبحافظـــــــــــــــــة ظفــــــــــــــار

الفا�سل/�ســــــــالـــــــــم بن فــــــــــرج بن �سالـــــــــــــــم الهـزيلــــــــي9
ع�سوامدير عام البيئة وال�سوؤون املناخية مبحافظـة ظفـــــــــار

الفا�سل/عبدالـلــــــــــــه بن �ســـليمان بن �سعيد ال�سابعـــــــي10
ع�سوامدير عام التنمـــــــية االجتماعيـــــــة مبحافظـــــة ظفـــــــار
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ع�سوا�سالـــــــم بن عــــــــــــو�س بن �سعيـــــــــــــــد اليافعــــــــــــي 11

ع�سواعمـــــــار بن مرهــــــــــــون بن اأحمــــــــــــــد املرهــــــــــون12

ع�سواعلــــــــــــي بن �ســـــــــــــهيل بن علـــــــــــــــي تبــــــــــــــــــــــــــوك 13

ع�سواعلــــــــي بن م�ســــــــــعود بن جمـــــــــادح  الكثيـــــــــري14

ع�سواعلـــــــي بن �ســـــــــــــعيد بن اأحمـــــــــــــد الربعمــــــــــــــي 15

ع�سواها�ســــــم بن طاهــــــــر بن عبداللـه اآل اإبراهــــــــيم 16

ع�سواحممــــــــد بن معـــــــتوق بن �ســـــــــعيد ال�ســـــــــحري17

ع�سواعلـــــــــــــي بن اأحمـــــــــــــــد بن �ســــــــــــــامل املع�ســـــــــــــني 18

ع�سواعامـــــــــــر بن حمــــــــــــاد بن عامـــــــــــــــر العمـــــــــــري 19

ع�سواعلـــــــــــــوي بن حم�ســـــــــــــــن بن علــــــــوي باعلــــوي 20

ع�سوام�سـتهيل بن حممد بن م�سلم رجحيت املهري21

ع�سوااأحمــــــــــــــــد بن �ســـــــــــــما�س بن �ســـــــــــامل �سمـــــــــا�س 22

ع�سوابخيت بن اأحمد بن بخيت احلمـــــــر الكثيــــــري23

ع�سواعـــــارف بن �ســـــــــــامل بن حممــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــداد 24

ع�سوااأحمـــــــــد بن �ســــــــــــــامل بن بخيـــــــــــــــت حــــــــــــاردان 25

ع�سواحممــــــــــــد بن �ســـــــــــــــعد بن �ســـــــــــنكور رعفيــــــــت 26

ع�سواع�ســـــــــــام بن حممـــــــــــد بن عبداللــــه زعبـــــنوت 27

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار :
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ع�سوا�ســـــــــــــامل بن بخيـــــــــــــــــت بن �ســــــــــــامل العفـــــاري 28

ع�سوا�ســــــــــــــــــهيل بن �ســـــــــــــعيد بن ميــــــاح امل�ســـــــــــــهلي 29

ع�سوامبخوت بن �سامل بن خويتم م�سن بيت كثــيـــر30

ع�سوا�ســـــــلطان بن زايـــــــــد بن حممـــــــــــد البطحــــري31

ع�سواحممـــــــــــد بن دالكــــــــم بن �سهيل عزاب املهـــري32

ع�سوابخيــــــت بن عامـر بن �سـعيد ليقـــاط العمـــــري 33

ع�سوا�ســــــعيد بن حممــد بن جمعــان طوه ال�ســحري34

ع�سواحممــــــــد بن �ســــــــهيل بن م�ســـــــلم اأدحــار قطـن35

ع�سوام�سطفــــى بن عبدالقـــــــــادر بن �سامل الغ�ساين36

اأمينا لل�سر�ســــــــامل بن اأحمـــــد بن عامر املردوف الكثريي37
ومقررا للمجل�س

تابع : ك�سف بت�سكيل املجل�س البلدي فـي حمافظة ظفار :
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

قــــرار 

رقــم 2012/259

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام 

الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/35 ،

واإىل قانون الأحوال املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/66 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2007/40 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقـــرر

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثانية من املادة ) 8 ( من الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية 

امل�سار اإليها الن�ص الآتي :

غيــر  املولــود  قيــد  يكــون   ، ق�سائيـة  اأحكـام  فيهـا  ت�سـدر  التـي  احلـالت  غيـر  )وفــي 

ال�سرعي بت�سميته ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة بعد تعبئة ال�ستمارة املحددة 

لهذا الغر�ص وفـي حالة ثبوت ن�سبه يتم ت�سحيح قيده فـي ال�سجل املدين ( .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي :  17 من  �سفـــــر  1434هـ

املـوافــــق :  31 من دي�سمرب  2012م

الفريق ح�سن بن مح�سن ال�سريقي 

المفتـــ�ص العــــام لل�سرطــــة والجمـــــارك 
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وزارة العــدل
قرار جلنة قبول املحاميـن

 رقم 2012/8/30
باإعالن تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ، 
واإلـى القـرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ، 
واإلـى اجتماع جلنة قبول املحامني رقـم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة ) 1 (
الموافقة على تاأ�سـيـ�س �سركــة / محمـــد العــزري ومحمد العجمي للمحاماة وال�ست�ســارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( بين :
- املحامي / حممد بن خمي�س بن اإبراهيم العجمي                  جن�سيته : عماين
- املحامي / حممـــد بن يو�ســـف بن نا�ســــر العـــــزري                  جن�سيته : عماين

                       مركزها الرئي�سي : محافظة م�سقط - �سلطنة عمان .

املـــادة ) 2 (
ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شــدر فـي : 15 /   2  / 1434هـ
املـوافـــــق : 29 / 12 / 2012م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                             وكيـــــــــــــــل الـــــــــــــــــوزارة 

رئيــــــــــ�س جلنـــــــــة قبــــــــــول املحاميـــــــــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم الثالثاء املوافق 12/18/ 2012م اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون اأدناه على 
تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة ، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون 
املحامـــاة ال�ســــادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي رقم 96/108 وتعديالتـــه واأحكـــام القـــرار الـــوزاري 
رقــم 99/70 ال�ســـادر فـي �ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـــ�س ال�سركـــات املدنيــة 

للمحاماة . 

ا�شـم ال�شركــة 
املـــادة ) 1 ( 

يكون ا�سم ال�سركة )حممد العزري وحممد العجمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية( . 

 مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 ( 

اأن  لل�سركة  ويجوز  عمان(  )�سلطنة  م�سقط  حمافظة  فـي  الرئي�سي  ال�سركة  مركز  يكون 
تن�سئ فروعا لها داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سريكان .

 اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم 

وحمـال اإقامتـهــم وعناوينـهــــم 
املـــادة ) 3 ( 

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

جمموع حمل االإقامةاجلن�شيةاال�شـــــــــــمم
الن�شبةاحل�ش�س

حممد بن خمي�س بن اإبراهيم 1
50 % 10 اآلفم�سقط - م�سقطعماينالعجمي

حممــــد بن يو�ســـف بن نا�ســـر 2
50 %10 اآلفم�سقط - اخلويرعماينالعزري
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غــر�س ال�شركــة 
املـــادة ) 4( 

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 
عن الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 
موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق 
املرتبطة مبهنة  الأعمال  وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل  الفكرية  بامللكية  اخلا�سة 
التحكيم  وهيئات  الق�سائية  الهيئات  اأمام  ال�ساأن  ذوي  عن  اأو  مع  احل�سور  من  املحاماة 
الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  واللجان  العام  والدعاء 
وامل�سورة  الراأي  واإبداء  عليهم  اأو  منهم  ترفع  التي  الدعاوى  فـي  عنهم  والدفاع  الأخرى 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .
مـدة ال�شركة 
املـــادة ) 5( 

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريخ �سدور قرار جلنة قبول املحامني وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها 
اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�س مال ال�شركــة 
املـــادة ) 6( 

راأ�س مال ال�سركة )20 األف ريال عماين ( مق�سم اإىل 20 األف �سهم بحيث يكون لكل �سريك 
الن�سف بقيمة ا�سمية قدرها ريال واحد للح�سة الواحدة ، وال�سركاء لهم اأن يرفعوا من 
راأ�س مال ال�سركة وذلك مبوجب اتفاق كتابي بينهم ، وتكون الن�سبة كما هي مو�سحة فـي 

املـــادة )3( من هذه التفاقية .
كيفية توزيـع االأرباح واخل�شائر 

املـــادة ) 7( 
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .

وفـي حالة وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية ، ول توزع الأرباح اإل 
بعد تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة . 
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مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ) 8( 

اتفق ال�سريكان على اأن يكون كالهما مفو�سا بالتوقيع منفردا فـي الأمور املالية والإدارية 
لل�سركة .

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء 
املـــادة ) 9( 

ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة .  اأ - 
اأو حل�ساب  اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س  ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء  ب - 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة ، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .
يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون  ج - 
للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  وب�سرط موافقة   ، ال�سركاء  عو�س لأي من 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل .
اأ�سهر من  �ستة  لهم خالل  ، ويجوز  ال�سريك  املتوفى �سفة  ال�سريك  ورثة  يكت�سب  ل  د - 

تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد . 
مال  راأ�س  زيادة  اأو  جدد  �سركاء  اإدخال  اأو  ال�سركة  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرارات  كل  هـ - 
اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .
ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .  و - 

قيــود على ال�شركــاء 
املـــادة ) 10( 

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية :
اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه .  - 1

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2
لل�سركة .

اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان ،   - 3
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة . 
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كـيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفيتــها 
املـــادة ) 11( 

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية :
انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .  - 1

اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .  - 2
اإجماع ال�سركاء على حلها .  - 3

القرار  من   )2( باملـــادة  عليه  املن�سو�س  الأدنى  احلد  عن  ال�سركاء  عدد  نق�س  اإذا   - 4
الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

�سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .  - 5
عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة   - 6
ن�ساطها مدة تزيد على �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها . 
اأية اأ�سباب اأخرى ين�س عليها القرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات   - 7

الالزمة لتاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة . 
تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتبارية  ب - 
بالقدر الالزم للت�سفية ، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفية عبارة )حتت 

الت�سفية(.
تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، و مع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ويجب على املدير 
اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب . 
تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 وتعديالته .  د - 

اإنهاء كافة الق�سايا  اأعمالها يتعني  اأعمال ال�سركة وت�سفية  اإنهاء  اإذا تقرر لأي �سبب  هـ - 
اإنهائها وميكن ا�ستخدام  التي يجري العمل فيها و التفاق بني ال�سركاء على كيفية 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القـانون الواجـب التطبـيق 

املـــادة ) 12( 

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد يطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/108 وتعديالته والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .

املـــادة ) 13( 

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 
وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 47/ 97 . 

توقيع ال�شركاء 
اال�شم / حممد بن خمي�س بن اإبراهيم العجمي        التوقيع .............................. 
اال�شم / حممد بن يو�ســــــف بن نــا�سـر العـــــزري        التوقيع .............................. 
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قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2012/8/32

باإعالن حل �شركة مدنية للمحاماة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن  الوزاري رقم 99/70  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

ال�سروط  ب�ساأن  الوزاري رقم 99/70  القرار  الوزاري رقم 2002/176 بتعديل  القرار  واإىل 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة ،

واإىل قرار جلنة قبول املحامني رقم 3/59 /2005 بتاأ�سي�س �سركة / جمعة الها�سمي وحمود 

الرحمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل خطاب ال�سركاء املوؤرخ فـي 2012/12/22م املت�سمن حل ال�سركة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املـــادة ) 1 ( 

�سركة   ( القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الرحمي  وحمود  الها�سمي  �سركة/جمعة  حل 

مدنية للمحاماة ( من �سجل قيد ال�سركات .

املـــادة ) 2 ( 

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

�شـدر في :  15 /  2 / 1434هـ 

الموافــق : 29  / 12 / 2012م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

حم�شر اجتماع جمعية ال�شركاء

اإنه فـي متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من يوم ال�سبت املوافق 2012/11/17م ، مت عقد اجتماع 

جمعية ال�سركاء ب�سركة جمعة الها�سمي وحمود الرحمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ، 

وذلك بح�سور جميع ال�سركاء وهم :

1 - حمــود بــن علــي بن اأحمــد الرحمـــي .

2 - جمعة بن نا�سر بن حممد الها�سمي .

وبح�سور املحامني :

1 - عادل العمدة حمام باملحكمة العليا .

2 -  اإبراهيم بن علي اللواتي حمام باملحكمة العليا .

للنظر فـي جدول الأعمال املعرو�س واملتمثل فـي :

وال�ست�سـارات  للمحامـاة  الرحمـي  وحمـود  الها�سمـي  جمعـة  �سركـة  حـل  مو�سـوع  مناق�سـة 

القانونية وتوزيع الأرباح واخل�سائر ونقل اأعمال وق�سايا ال�سركة اإىل مكتب اآخر ل�ستكمال 

ما تبقى فيها من اأعمال .

القــــــــرار

وافق املجتمعون على حل �سركة جمعة الها�سمي وحمود الرحمي للمحاماة وال�ست�سارات 

مبلغ  التاريخ  هذا  حتى  املكتب  اأرباح  قدرت  وقد   ، 2012م   /11/17 من  اعتبارا  القانونية 

)1000ر.ع ( األف ريال عماين ، وقد مت التفاق على توزيعها منا�سفة بني ال�سريكني بن�سبة 

50٪ لكل �سريك ، ومل ت�سجل اأية خ�سائر على ال�سركة حتى تاريخ احلل .

للمحاماة  الكندي  خالد  مكتب  اإىل  ال�سركة  وق�سايا  اأعمال  نقل  على  التفاق  مت  كما 

وال�ست�سارات القانونية وفقا للك�سف املرفق اعتبارا من التاريخ املحدد .

وقـد اأغلـق الجتمـاع فـي متـام ال�ساعـة الواحـدة ظهـرا عقـب موافقـة ال�سـركاء وتـم اإثبـات 

ما تقدم فـي تاريخه .

ال�شركـــــــاء :

- حمـــود بــن علــي بن اأحمــد الرحمــي                         التوقيع

- جمعة بن نا�سر بن حممد الها�سمي                        التوقيع

املحامـــــون :

- املحامـي/ اإبراهيم بن علي بن حممد اللواتي         التوقيع

- املحامــــي/ عــــــادل حممــــــــد عثمـــــــان                        التوقيع
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قــــرار جلنة قبول املحامني
رقم 2012/8/33

باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،
ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن  الوزاري رقم 99/70  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،
ال�سروط  ب�ساأن  الوزاري رقم 99/70  القرار  الوزاري رقم 2002/176 بتعديل  القرار  واإىل 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة ،
�سركـــة  تاأ�سيــ�س  تعديــل عقــد  باإعــالن  املحامني رقم 2011/2/47  قبـــول  واإىل قرار جلنة 

الدكتور / عبداللـه ال�سعيدي و�سركاه ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،
واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2012/8 بتاريخ 2012/12/29م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة ) 1 (
جترى التعديالت املرفقة على عقد تاأ�سي�س �سركة / حافظ املحروقي و�سركاه ) �سركة مدنية 

للمحاماة ( .

املــادة ) 2 (
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر في : 15/  2  / 1434هـ 
عي�شى بن حمد بن حممد العزريالموافــق : 29/ 12/ 2012م

                                                                                   وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة
                                                                                    رئيــــــــ�س جلنـــــــــــــة قبــــــــــــول املحاميــــــــن
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حم�شر اجتماع

اإنه بتاريخ 2012/12/8م اجتمع ال�سركاء اأحمد بن �سعيد بن حممد املحرزي وحافظ بن 
حممد بن �سيف املحروقي وعبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي واتفقوا على الآتي :

اأحمد بن �سعيد بن حممد املحرزي عن عدد ح�س�سه والبالغة )16000(  ال�سريك  تنازل 
�سهم لكل من :

1 - حافظ بن حممد بن �سيف املحروقي لعدد )4000 �سهم( .

2 - عبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي لعدد )12000�سهم( .

وبذلك يكون ن�سيب كل �سريك وفق الآتي : 

- حافظ املحروقي مقدار )50%( من ح�س�س ال�سركة .

- عبدالواحد ال�سام�سي مقدار )50%( من ح�س�س ال�سركة .

اأحمــــــد بن �شعيـــد بن حممـــد املحــــرزي              

حافــظ بن حممـــــد بن �شـيف املحروقـــي

عبدالواحد بن حممد بن �شعيد ال�شام�شي
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تعديل عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم 2012/12/8م اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون اأدناه على تعديل عقد تاأ�سي�س 
�سركة مدنية للمحاماة ، فقد وافق ال�سركاء على تعديل املادتني الثالثة وال�ساد�سة ليكونا 

وفق التايل :
اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم 

وحمــــال اإقامتهـــم وعناوينهــــم 
املـــادة ) 3 ( 

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيني :

حمل اجلن�شيةاال�شــــــــمم
العنواناالإقامة

حافـــــــظ بن حممــــــــد بن �سيــــــف 1
م�سقطعمايناملحروقــــــي 

�س.ب : )1695(
الرمز الربيدي : )114(

حي امليناء

عبدالواحد بن حممد بن �سعيد 2
م�سقط عماينال�سام�ســــــــي

�س.ب : )1695(
الرمز الربيدي : )114(

حي امليناء

راأ�س مال ال�شركة
املـــادة ) 6 ( 

 راأ�س مال ال�سركة )40.000 ر.ع( مق�سم اإىل 40000 ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها )ريال واحد( 
للح�سة الواحدة ، ويكون توزيعها على النحو الآتي :

الن�شبةعدد احل�ش�ساال�شـــــــمم
50%20000حافـــظ بن حممـــد بن �سيــــف املحروقــــــــــــي1
50%20000عبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي2

توقيع ال�شركاء :
ال�سم : حافــــــظ بن حممد بن �سيـــف املحروقــــــــــــي                           التوقيع  
ال�سم : عبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي                           التوقيع 
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جـدول باأ�شمـاء ال�شركـــاء 

وعدد احل�ش�س والن�شبة التي ميلكها كل �شريك

الن�شبةعدد احل�ش�ساال�شـــــــــــمم

50%20000حافـــظ بن حممـــد بن �سيــــف املحروقــــــــــــي1

50%20000عبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي2

- ال�سريــــــك الأول/ حافـــــظ بن حممــــــد بن �سيـــــف املحروقــــــي                   التوقيع 
 

- ال�سريك الثاين / عبدالواحد بن حممد بن �سعيد ال�سام�سي                   التوقيع 
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وزارة القوى العاملة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�ستنادا اإىل القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيل 

وعمـل وت�سجيـل النقابـات العماليـة واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عمــال �سركــة االإدراك للتجارة واملقاوالت تقدمــوا اإلـى املديريــة العامــة للرعايـة العمالية 

بالوزارة بطلب ت�سجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�سرر احلق فـي االعرتا�ض على هذا الطلب 

على اأن يكون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�سات امل�سكلة بالوزارة 

لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكية الفكرية 

اإعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
باملر�سوم  ال�سادر  ال�سناعية  امللكية  قانون حقوق  )7/94( من  املادة  لأحكام  وفقا  ملكيتها 

ال�سلطاين رقم 2008/67.

رقـــم العالمــــة  : 817
الفئــــــــــــــــــــــة  :03

تاريخ الت�صجيل : 1992/03/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�صهر بها الت�صجيل : 470 فـي 1992/01/01 م

ا�صــــــــم املالــــــك ال�صابــــــق : �سو�سيتي انونيم دي زو مينريال ديفـيان
ا�صم من انتقلت اإليه امللكية : �ساربك ديفلولومبنت

اجلن�صيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سيه - ال�سناعة و التجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :10 رى دي فـريتكويت 59960 نوفـيل اونفـريان - فرن�سا

جهـــة م�صــروع اال�صتغـــالل : فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/02/03م

تاريــخ التاأ�صيـــر بال�صجــــل :15/ 12 /2012م

رقـــم العالمــــة  :45192
الفئــــــــــــــــــــــة :16  

تاريخ الت�صجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�صهر بها الت�صجيل :847 فـي 2007/09/15 م

ا�صــــــــم املالــــــك ال�صابــــــق :�سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
ا�صم من انتقلت اإليه امللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

اجلن�صيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�صــروع اال�صتغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة :  2010/02/14م
تاريــخ التاأ�صيـــر بال�صجــــل :  12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  :45193
�لفئــــــــــــــــــــــة  :35

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة :45194
�لفئــــــــــــــــــــــة  :41

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :  �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 45195
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 42

تاريخ �لت�سجيل : 2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :�سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  :45196
�لفئــــــــــــــــــــــة  :16

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :  �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  :45197
�لفئــــــــــــــــــــــة  :35

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  :45198
�لفئــــــــــــــــــــــة  :41

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  :45199
�لفئــــــــــــــــــــــة  :42

تاريخ �لت�سجيل :2008/02/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :847 فـي 2007/09/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  :45200
�لفئــــــــــــــــــــــة :16

تاريخ �لت�سجيل :2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  :45201
�لفئــــــــــــــــــــــة :35

تاريخ �لت�سجيل :2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  :45202
�لفئــــــــــــــــــــــة :41

تاريخ �لت�سجيل :2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900-23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 45203
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 42

تاريخ �لت�سجيل : 2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :    �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :  2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :  12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 45204
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 16

تاريخ �لت�سجيل : 2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 45205
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :�سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 45206
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 41

تاريخ �لت�سجيل : 2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 45207
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 42

تاريخ �لت�سجيل : 2008/08/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :862 فـي 2008/05/03 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51222
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51223
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 45

تاريخ �لت�سجيل : 2012/05/09م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :959 فـي 2012/02/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51224
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )997(

رقـــم �لعالمــــة  : 51225
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :872 فـي 2008/10/06 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :  2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :  12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51226
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 41

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :872 فـي 2008/10/06 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51227
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2010/12/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :906 فـي 2010/03/01 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51228
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :872 فـي 2008/10/06 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق :�سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة :�سعوديه -  ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل : اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51229
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 41

تاريخ �لت�سجيل : 2010/12/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :906 فـي 2010/03/01 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51230
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2009/12/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :890 فـي 2009/07/01 م 

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :  2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :  12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51231
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/12/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 892 فـي 2009/08/01 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51232
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 41

تاريخ �لت�سجيل : 2009/12/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 892 فـي 2009/08/01 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51233
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51234
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51235
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 41

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51236
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2010/12/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 904 فـي 2010/02/01 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51237
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 45

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51238
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة :  2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :  12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51239
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 45

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955 ، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل :12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 51240
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 36

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955 ، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م
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رقـــم �لعالمــــة  : 51241
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 45

تاريخ �لت�سجيل : 2009/05/03م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/10/06 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : �سركة الزيت العربيه ال�سعوديه
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : �سعوديه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :4700 كينغ عبدالـله يونيفـري�ستي اوف �سين�س اند تكنولوجي 

ثوال 6900- 23955 ، اململكه العربيه ال�سعوديه
جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :اململكه العربيه ال�سعوديه

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2010/02/14م
تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 12 / 12 /2012م

رقـــم �لعالمــــة  : 67727
�لفئــــــــــــــــــــــة  : 35

تاريخ �لت�سجيل : 2012/01/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 947 فـي 2011/10/15 م

��ســــــــم �ملالــــــك �ل�سابــــــق : ابن خلفان احل�سني للتجاره
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ترياتك �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة : عمانيه - ال�سناعة و التجارة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب:1817 ، ر.ب :114 ، روي

جهـــة م�ســروع �ال�ستغـــالل :�سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة : 2012/08/04م

تاريــخ �لتاأ�سيـــر بال�سجــــل : 15/ 12 /2012م
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنةا�شم ال�شركةالعالمة

فيزا انرتنا�سيونال �سريفي�س 17005
1992/6/1التجارة وال�سناعةا�سو�سيي�سن

1993/12/4التجارة وال�سناعةحبيب بنك املحدود29221

اأي تي فاينان�س اند تريدجن بي . 317439
1998/3/8التجارة وال�سناعةفـي

1998/8/15التجارة وال�سناعةجالك�سو جروب بي . ال . �سي418440

2001/9/12التجارة وال�سناعة�سانيو اليكرتيك كو،ليمتد526342

2001/9/12التجارة وال�سناعة�سانيو اليكرتيك كو،ليمتد626343

2001/9/25التجارة وال�سناعة�سركة دانة  الزمان726392

2001/9/25التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي . فـي826400

2001/9/25التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي . فـي926401

2001/9/25التجارة وال�سناعةاون هولدينغز بي . فـي1026402

2001/9/25التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي1126404

2001/9/25التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي1226405

2001/9/25التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي1326406

اإعـــــــــالن
ال�سناعية  امللكية  حقوق  قانون  من   )41( املادة  لأحكام  وفقا  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة 

الآتية :
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنةا�شم ال�شركة

2001/9/25التجارة وال�سناعةرامادا انرتنا�سيونال ، انك1426408

2001/9/25التجارة وال�سناعةرامادا انرتنا�سيونال ، انك1526409

2001/9/25التجارة وال�سناعةمايكرو�سوفت كوربوري�سن1626410

2001/9/25التجارة وال�سناعةمايكرو�سوفت كوربوري�سن1726411

1826423
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

امريكا انك

2001/10/2التجارة وال�سناعة

1926424
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

امريكا انك
2001/10/2التجارة وال�سناعة

2026425
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

امريكا انك
2001/10/2التجارة وال�سناعة

2001/10/2التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي2126426

2001/10/2التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي2226427

2001/10/2التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي2326430

2001/10/7التجارة وال�سناعة�ساندغيت ليمتد2426449

2526457
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

2626458
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

2726459
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنةا�شم ال�شركة

2826460
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

2926461
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3026462
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3126463
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3226464
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3326465
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3426466
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3526467
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

3626468
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2001/10/10التجارة وال�سناعة

2001/10/10التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد3726469

2001/10/10التجارة وال�سناعةرميوند ليمتد3826470

2001/10/10التجارة وال�سناعةوورلد غولد كون�سل3926475
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4026488
ذا كون�سينرتات مانوفاكت�سورينغ 

كومباين اوف ايرلند
2001/10/14التجارة وال�سناعة

2001/10/17التجارة وال�سناعةاي اف كوليجز ليمتد4126526

2001/10/17التجارة وال�سناعةاي اف كوليجز ليمتد4226527

4326590
ال�سعيدي للخدمات الفنية 

والتجارية
2001/10/21التجارة وال�سناعة

2001/10/23التجارة وال�سناعة�سوبرات ا�س .ايه4426601

2001/10/23التجارة وال�سناعة�سوبرات ا�س .ايه4526602

2001/10/23التجارة وال�سناعة�سوبرات ا�س . ايه4626604

2001/10/23التجارة وال�سناعة�سوبرات ا�س . ايه4726605

2001/10/23التجارة وال�سناعةدايت�سي �سانكيو كومباين ، ليمتد4826607

4926608
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد( 
2001/10/23التجارة وال�سناعة

2001/10/29التجارة وال�سناعة�سركة دانة  الزمان5026635

2001/10/29التجارة وال�سناعةجرنال موتورز كوربوري�سن5126638

2001/11/4التجارة وال�سناعةدو ا�س ايه5226658

2001/11/4التجارة وال�سناعةهولتز كومباين5326663

2001/11/4التجارة وال�سناعةجون بالير اند �سنز ليمتد5426664
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5526665
جرنال كيبل تكنولوجيز  

كوربوري�سن
2001/11/4التجارة وال�سناعة

5626666
جرنال كيبل تكنولوجيز  

كوربوري�سن
2001/11/4التجارة وال�سناعة

5726667
جرنال كيبل تكنولوجيز  

كوربوري�سن
2001/11/4التجارة وال�سناعة

2001/11/17التجارة وال�سناعةدو ا�س ايه5826739

2001/11/17التجارة وال�سناعةدو ا�س ايه5926740

2001/11/17التجارة وال�سناعة�سريماك�س ريتيل ليمتد6026743

2001/11/25التجارة وال�سناعةاوبيل اي�سينات�س جي ام بي ات�س6126768

2001/11/25التجارة وال�سناعةاوبيل اي�سينات�س جي ام بي ات�س6226770

2001/11/28التجارة وال�سناعةال�سركة ال�سعودية للزيوت6326781

2001/11/28التجارة وال�سناعةال�سركة ال�سعودية للزيوت6426782

2001/12/4التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي6526805

2001/12/4التجارة وال�سناعة�سانوفـي6626807

2001/12/5التجارة وال�سناعةاومتبيرب ليمتد6726811

6826831
جرنال كيبل تكنولوجيز  

كوربوري�سن
2001/12/11التجارة وال�سناعة

6926832
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

امريكا انك
2001/12/11التجارة وال�سناعة
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7026833
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

امريكا انك
2001/12/11التجارة وال�سناعة

2001/11/25التجارة وال�سناعةموفينبيك -هولدينغ7126898

2001/11/25التجارة وال�سناعةموفينبيك -هولدينغ7226900

7326901

كابو�سيكي كاي�سا فا�ست ريتيلينغ 

) دي / بي / ايه / فا�ست ريتيلينغ  

كو ليمتد(  

2001/11/25التجارة وال�سناعة

2001/11/25التجارة وال�سناعة�سميث انرتنا�سيونال انك7426906

2001/12/25التجارة وال�سناعةنار�سي�سو رودريغوز كوربوري�سن7526917

2001/11/25التجارة وال�سناعةايه ات�س  اى رووفينغ ليمتد7626924

7726961

زهيجيانغ تيم�س انرتنا�سيونال 

ايكونوميك اند تكينيكال 

كوبري�سن كو، ليمتد

2002/1/1التجارة وال�سناعة

2002/1/1التجارة وال�سناعةنيهون نوهياكو كو .  ليمتد7826962

2002/1/1التجارة وال�سناعةاميانويل يونغارو7926963

2002/1/1التجارة وال�سناعةاميانويل يونغارو8026964

2002/1/1التجارة وال�سناعةايريديوم �ساتاليت ال ال �سي8126968

2002/1/1التجارة وال�سناعةايريديوم �ساتاليت ال ال �سي8226969

2002/1/1التجارة وال�سناعةفريجني انرتبراي�سز ليمتد8326973

2002/1/1التجارة وال�سناعةفريجني انرتبراي�سز ليمتد8426974
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2002/1/5التجارة وال�سناعةاوري�س ا�س . ايه8527001

2002/1/5التجارة وال�سناعةاأجمن ، انك8627007

2001/1/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد8727019

2001/1/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد8827020

2001/1/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد8927021

2001/1/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد9027022

2001/1/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد9127023

9227024
ذا ريتز كارلتون هوتيل كومباين  

ال ال �سي
2001/1/6التجارة وال�سناعة

9327025
ذا ريتز كارلتون هوتيل كومباين 

ال ال �سي
2001/1/6التجارة وال�سناعة

9427026
ذا ريتز كارلتون هوتيل كومباين 

ال ال �سي
2001/1/6التجارة وال�سناعة

2002/1/13التجارة وال�سناعةبري�سيو�سا ايه . اي9527074

2002/1/13التجارة وال�سناعةبري�سيو�سا ايه . اي9627075

2002/1/13التجارة وال�سناعةزينو دافيدو�س ا�س . ايه9727083

9827084
غري اليكرتيك اباليان�سز ، انك . 

اوف  زهوهاي
2002/1/13التجارة وال�سناعة

9927086
هينو جيدو�سا  كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد( 
2002/1/13التجارة وال�سناعة
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10027087
هينو جيدو�سا  كابو�سيكي كاي�سا 

) هينو موتورز ليمتد( 
2002/1/13التجارة وال�سناعة

10127088
هينو جيدو�سا  كابو�سيكي 

كاي�سا)هينو موتورز ليمتد(
2002/1/13التجارة وال�سناعة

10227089
هينو جيدو�سا  كابو�سيكي كاي�سا  

)هينو موتورز ليمتد( 
2002/1/13التجارة وال�سناعة

2002/1/13التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية10327090

2002/1/13التجارة وال�سناعةجي . يورا�س واي �سيا ا�س . ايه10427091

2002/1/14التجارة وال�سناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني10527099

2002/1/19التجارة وال�سناعةبرينكر انرتنا�سيونال انك10627135

2002/1/19التجارة وال�سناعةاللريغان انك10727137

2002/1/19التجارة وال�سناعةاللريغان انك10827138

10927140

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�سرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2002/1/20التجارة وال�سناعة

2002/1/23التجارة وال�سناعةكرافت فود�س يوروب ج م ب ات�س11027149

11127151
بو هر ينجري جنلهيم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو . كيه جي
2002/1/23التجارة وال�سناعة

11227159
بريتي�س امرييكان توباكو

 ) براندز ( ليمتد
2002/1/23التجارة وال�سناعة
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11327160
بريتي�س امرييكان توباكو 

) براندز ( ليمتد
2002/1/23التجارة وال�سناعة

11427170

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�سرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2002/1/27التجارة وال�سناعة

2002/1/27التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11527177

2002/1/29التجارة وال�سناعةفايرب�سبار كوربوري�سن11627190

2002/1/29التجارة وال�سناعةفايرب �سبار كوربوري�سن11727191

2002/1/29التجارة وال�سناعةفايرب �سبار كوربوري�سن11827192

2002/1/29التجارة وال�سناعةفايرب �سبار كوربوري�سن11927193

2002/2/9التجارة وال�سناعةابيل اند بري ا�سرتاليا ليمتد12027269

2002/2/12التجارة وال�سناعة�سانيل12127297

2002/2/16التجارة وال�سناعةجون بالير اند �سنز ليمتد12227302

2002/2/16التجارة وال�سناعةجون بالير اند �سنز ليمتد12327309

2002/2/18التجارة وال�سناعةهايونداي موتور كومباين12427326

2002/2/19التجارة وال�سناعة�سركة اخلطوط اجلوية الفرن�سية12527335

2002/2/19التجارة وال�سناعة�سركة اخلطوط اجلوية الفرن�سية12627336

2002/2/27التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي12727369
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2002/3/3التجارة وال�سناعةاكتيبول جيت وله بيكر12827405

2002/3/4التجارة وال�سناعةهيوماك�س كو ليمتد12927417

13027422
�ساوث بيت�س بيفريج كومبني ، 

انك
2002/3/5التجارة وال�سناعة

2002/3/5التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك13127423

2002/3/5التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية13227429

2002/3/9التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد13327436

2002/3/10التجارة وال�سناعة�ستيفن مادين ليمتد13427456

13527469
هيوليت - بكارد ديفيلومبنت 

كومباين ال بي
2002/3/10التجارة وال�سناعة

13627472
هيوليت - بكارد ديفيلومبنت 

كومباين ال بي
2002/3/10التجارة وال�سناعة

13727489
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي

 ) �سيكو ايب�سون كوربوري�سن( 
2002/3/12التجارة وال�سناعة

13827490
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي

 ) �سيكو ايب�سون كوربوري�سن(  
2002/3/12التجارة وال�سناعة

13927491
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي 

) �سيكو ايب�سون كوربوري�سن( 
2002/3/12التجارة وال�سناعة

14027492
�سيكو ايب�سون كابو�سيكي كاي�سا 

) �سيكو ايب�سون كوربوري�سن( 
2002/3/12التجارة وال�سناعة

2002/3/18التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك14127508
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2002/3/18التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك14127508

2002/3/18التجارة وال�سناعةيام براند�س انك14227512

14327513

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�سرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2002/3/18التجارة وال�سناعة

14427524
اديلهولزنر البينكويلن جي ام بى 

ات�س
2002/3/17التجارة وال�سناعة

2002/3/19التجارة وال�سناعةاجي�س تريد مارك�س بي فـي14527540

2002/3/19التجارة وال�سناعةاجي�س تريد مارك�س بي فـي14627541

2002/3/23التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأجي14727557

2002/3/23التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأجي14827558

2002/3/25التجارة وال�سناعةبارفيومز  رو�ساز  اأ�س . اأ14927586

15027587

بروكرت اند غامبل 

مانيوفاكت�سرنيج كوجلن جي ام 

بي ات�س

2002/3/25التجارة وال�سناعة

15127590
بريت�س امريكان توباكو 

) براند�س ( انك
2002/3/26التجارة وال�سناعة

2002/3/26التجارة وال�سناعةت�سري�س اآند ديوايت كو ، انك15227592

2002/4/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك15327815

2002/4/13التجارة وال�سناعةبربرى ليمتد15427838

2002/4/16التجارة وال�سناعةالزا كوربوري�سن15527845
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15627934
ال�سركة الكويتية املتحدة 

للتجهيزات الغذائية واإدارة املطاعم
2002/4/21التجارة وال�سناعة

2002/4/22التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي15727939

2002/4/22التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك15827942

2002/4/28التجارة وال�سناعة�ساديا ا�س . ايه.15927964

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16027968

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16127969

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16227970

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16327971

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16427972

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16527973

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16627974

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16727975

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16827976

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك16927977

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك17027978

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك17127979

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك17227980

2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك17327981
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2002/4/28التجارة وال�سناعةماتيل انك17427982

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم17527983

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم17627984

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم17727985

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم17827986

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم17927987

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم18027988

2002/4/28التجارة وال�سناعةمارى - كلري البوم18127989

18227992
تيوينتيث �سينت�سرى فوك�س فيلم  

كوربوري�سن
2002/4/28التجارة وال�سناعة

18327993
تيوينتيث �سينت�سرى فوك�س فيلم  

كوربوري�سن
2002/4/28التجارة وال�سناعة

18427999
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ، انك
2002/4/28التجارة وال�سناعة

18528000
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ، انك
2002/4/28التجارة وال�سناعة

18628001
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ، انك
2002/4/28التجارة وال�سناعة

2002/4/28التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية18728026

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية18828027
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2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية18928028

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19028029

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19128030

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19228031

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19328032

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19428033

2002/5/5التجارة وال�سناعة�سركة املندو�س التجارية19528034

2002/5/5التجارة وال�سناعةدي - لينك كوربوري�سن19628036

2002/5/5التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد19728038

2002/5/8التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون19828062

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون19928091

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون20028092

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون20128093

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون20228094

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون20328095

2002/5/13التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون20428096

2003/6/3التجارة وال�سناعةكيكيال اأوي  20528246

2002/9/18التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد20629017
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�سـات عن طرح املناق�سات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/2/11 2013/1/16

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركات امل�ؤهلة 

م�سبقا

م�سروع االأعمال 

الهند�سيـة واملدنيـة 

والت�ريـدات واالإن�ســاء 

مل�سـروع حت�سيـن اأداء 

م�سفــاة �سحــــار 

2012/146

"حمدودة"

2013/2/11 2013/1/16

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركات امل�ؤهلة 

م�سبقا

م�سروع ت�ريـد املعـدات 

الالزمـة مل�سروع 

حت�سيـن اأداء م�سفاة 

�سحـار 

2012/147

"حمدودة"

2013/2/11 2013/1/23

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات العامليـــة 

وال�سركـات املحليــة 

املتخ�س�سـة فــــي 

االأعمــال املذكــ�رة 

وامل�سجلــة لـــدى 

جمـل�س املناق�ســات

ت�سميـم وت�ريـد 

وتركيـب وت�سغيـل 

االأجهـزة الالزمــة 

والكيـان املـرن لربط 

حركة االإر�سال 

بني م�اقـع تقنيات 

 )2G٫3G&LTE(

ب�سلطنة عمـــان              

2012/148

"دولية"

2013/2/11 2013/1/23

)=/750ر.ع( 

�سبعمائة 

وخم�سـ�ن 

ريــاال عمانيــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطــرق 

وامل�سجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة االأولـــى

م�سـروع اإ�سـالح 

االأ�سـرار الناجتـة عـن 

االأنـ�اء املناخيـة على 

طريـق اأ�سيلـــــة - راأ�س 

ال�س�يــــح

2012/149
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ميكـن احل�سـ�ل على م�ستنـدات ال�سـروط وامل�ا�سفـات من مبنى املجلـ�س باخل�يـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�سـر هـذا االإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـ�ر باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا م�ؤقتا فـي �س�رة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

العطاء  ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البن�ك  اأحد  م�سدق عليه من 

تاريخ  من  ي�ما   )90( ملدة  املفع�ل  و�ساري  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�سم  معن�نا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ست�فـي التاأمني امل�ؤقت املطل�ب �س�ف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات م�قعة وخمت�مة على النم�ذج االأ�سلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�سـم  معن�نـة  االأحمـر  بال�سمع  خمت�مة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�سات مكت�ب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�ســم املناق�سـة فقـط واأن ال يكتـب على املظـروف 

ا�سـم �ساحـب العطــاء اأو ما ي�سري اإليه .

يجب و�ســـع العطـاءات ب�سنـــدوق املناق�ســـات مببنــى املجلـــ�س باخل�يـــر ابتـــداء من ال�ساعـــة 

ال�سابعة والن�ســـف حتى ال�ساعـــة العا�ســـرة من �سبـــاح اليـــ�م املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�ســـ�ف لن يتــم قبـــ�ل اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد امل�عــد االآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�ســ�ر ممثل لل�سركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�سة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �سيتم بث هذه االإجراءات مبا�سرة على م�قع جمل�س املناق�سات فـي �سبكـة املعل�مات 

العاملية )االإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا .

�ستعطـــى االأف�سليـــة فـي االإ�سنــاد لل�سركــات التي ي�ستمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�سبــة تعمني 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات ال�طنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقب�ل اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلـن جملـ�س املناق�سـات عن طرح املناق�ستني التاليتني :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/2/18 2013/1/23

)=/2٫500ر.ع(

األـفان 

وخم�سمائـة 

ريــال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطــرق 

وامل�سجلـة لــــدى 

جملـ�س املناق�ســات 

بالدرجــة املمتـازة

م�سـروع اإن�سـاء طريق 

وادي م�ستـل مبحافظـــة 

جنــ�ب الباطنـــة 

)املرحلــــة الثانيــــــــة( 

2012/150

2013/2/11 2013/1/23

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي االأعمال 

الكهربائيـة املذك�رة 

وامل�سجلــة لدى جمل�س 

املناق�سـات 

م�ســروع تقديـم 

خدمـات اإنتــاج الطاقــة 

امل�ؤقتـــة بال�سبكــــة 

الرئي�سيـة بال�سلطنـة 

لعــام 2013م )ا�ستئجـار 

م�لـدات كهربـــاء(

2012/151

ميكـن احل�سـ�ل على م�ستنـدات ال�سـروط وامل�ا�سفـات من مبنى املجلـ�س باخل�يـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�سـر هـذا االإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـ�ر باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا م�ؤقتا فـي �س�رة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

العطاء  ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البن�ك  اأحد  م�سدق عليه من 

تاريخ  من  ي�ما   )90( ملدة  املفع�ل  و�ساري  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�سم  معن�نا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ست�فـي التاأمني امل�ؤقت املطل�ب �س�ف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات م�قعة وخمت�مة على النم�ذج االأ�سلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�سـم  معن�نـة  االأحمـر  بال�سمع  خمت�مة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�سات مكت�ب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�ســم املناق�سـة فقـط واأن ال يكتـب على املظـروف 

ا�سـم �ساحـب العطــاء اأو ما ي�سري اإليه .
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يجب و�ســـع العطـاءات ب�سنـــدوق املناق�ســـات مببنــى املجلـــ�س باخل�يـــر ابتـــداء من ال�ساعـــة 

ال�سابعة والن�ســـف حتى ال�ساعـــة العا�ســـرة من �سبـــاح اليـــ�م املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�ســـ�ف لن يتــم قبـــ�ل اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد امل�عــد االآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�ســ�ر ممثل لل�سركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�سة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �سيتم بث هذه االإجراءات مبا�سرة على م�قع جمل�س املناق�سات فـي �سبكـة املعل�مات 

العاملية )االإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا .

�ستعطـــى االأف�سليـــة فـي االإ�سنــاد لل�سركــات التي ي�ستمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�سبــة تعمني 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات ال�طنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقب�ل اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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البنك املركزى العماين

اإعـــــــــالن

ا�ستنـــادا اإلـى اأحكـام املـــادة 14) ز ( من القانـــــون امل�سرفــي ال�ســادر باملــر�ســــوم ال�سلطانــــي 

بتنظيم   97/11/43/ م  ب  رقم  املركزي  البنك  الئحة  من   )  15  ( واملادة   2000/114 رقم 

بـــاأنه قد  العمانــي  املركــزي  البنـــك  يعلــن   ، واإجراء احلواالت  ال�سرافة وال�سرافة  مهنتي 

واإجراء  ال�سرافة  مهنة  لل�سرافة مبزاولة  نربا�س  ل�سركة  املمنوح  الرتخي�س  اإلغاء  تقرر 

احلواالت .

البنك املركزي العماين 
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مكتب بر�ي�س وتر هاو�س كوبرز �أل �أل بي - حما�سبون قانونيون 
�إعــــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أت�س جي �أ�س �ل�سرق �لأو�سط �س.م.م  
يعلـن مكتــب براي�س وتر هاو�س كوبرز األ األ بي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية 
�ســركة اأت�س جي اأ�س ال�سـرق الأو�ســط �س.م.م ، وامل�سجـلة لـدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقم 
 ، 2012/12/8م  املــــوؤرخ  اجتمـاعهــــم  فـي  املــال  راأ�س  ح�س�س  اأ�سحاب  لقـرار  وفقــا   1087772
مراجعة  اجلميع  وعلى  الغري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :
جممع حطاط �أ - و�دي عدي - �لطابق �لثاين : 2011-204

�س.ب : 3075 ر.ب : 112 روي
هاتف : 24559110   فاك�س : 24564408

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ي�سلوك�س كور�سن جلف �س.م.م  

يعلـن مكتــب براي�س وتر هاو�س كوبرز األ األ بي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية 
�سركة اي�سلوك�س كور�سن جلف �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل التجاري بالرقـــم 
1103820 وفقا لقرار اأ�سحاب ح�س�س راأ�س املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2012/10/22م بحل 
فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2012/11/1م  من  اعتبارا  ال�سركة  وت�سفية 
اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال  الت�سفـية 

ال�سركة على العنوان التايل :
جممع حطاط �أ - و�دي عدي - �لطابق �لثاين : 2011-204

�س.ب : 3075 ر.ب : 112 روي
هاتف : 24559110   فاك�س : 24564408

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــــــــــي
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�ملكتب �لإقليمي - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملقدمة خلدمات �لإعالم �س.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركة املقدمة خلدمات 
الإعالم �س.م.م وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقم 1407430 وفقا لقرار اأ�سحاب 
ح�س�س راأ�س املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2012/11/29م بحل وت�سفـية ال�سركة اعتبارا من 
2012/11/30م وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغري وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :
 �خلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفـيت - �لطابق �لأر�سي

�س.ب : 338 ، ر .ب : 118 جممع �حلارثي
هاتف : 24484107 ، فاك�س :24484726

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

�مل�سفــــــــــياإليه .

�سعيد بن خمي�س بطي �لكحايل وع�سام �لدين يو�سف �أحمد
�إعــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة�لرثيا �لوطنية �س.م.م
يعلـن �سعيد بن خمي�س بطي الكحايل وع�سام الدين يو�سف اأحمد اأنهما يقومان بت�سفـية 
�سـركة الرثيا الوطنية �س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمــانة ال�سجــل التجاري بالرقــم 1758543  
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2012/11/18م وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على 

العنوان التايل :
مطرح - �س.ب : 19 ر.ب : 100م�سقط

هاتف : 92811179
ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

�مل�سفــــــــــياإليه .
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�إبر�هيم �لغد�ين للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركـــة مــزون �لوطنيــة لالت�ســـالت �س.م.م

يعلـن مكتب اإبراهيم الغداين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنه يقوم بت�سفـية �سـركة 
مــزون الوطنيـــة لالت�ســـــالت �س.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمــانة ال�سجـــــل التجـــاري بالرقـــــم 
1043173 وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  2012/10/1م وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركة 
فـي الت�سفـية اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�سركة على العنوان التايل :

�خلوير- بناية عو�س �ل�سنفري - جناح )�أ( - طابق �مليز�نني
مقابل م�سجد �لزو�وي - برج �خلوير -مكتب رقم )7( 

�س.ب : 1903 ر.ب : 130 �لعذيبة
هاتف : 24486156   فاك�س : 24486129

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

اإليه .
�مل�سفــــــــــي
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مكتب مقبول �خلابوري للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــالن 

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركــة مهـــدي لالأغذيـــــة �س.م.م

يعلـن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنه يقوم بت�سفـية �سـركة 
مهــــدي لالأغذيــــة �س.م.م وامل�سجلــــة لــدى اأمــانــــة ال�سجــل التجاري بالرقــم 1320858 وفقــــا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي  2012/9/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على 

العنوان التايل :
روي - مركز عمان �لتجاري  - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 303 

�س.ب : 985 ر.ب : 114 مطرح
هاتف : 24796672  -  24779082 فاك�س :24791200

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 
هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

�مل�سفــــــــــياإليه .
مكتب �ملرهوبي و�لعلوي لتدقيق �حل�سابات

�إعــــــالن 
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية 

ل�سركة ماجد �حل�سني و�سركاه للتجارة �س.م.م
يعلــن مكتـــب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابات ب�سفتـه امل�سفـــي ل�سركـــة ماجد احل�سنــي 
و�سركـــاه للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــــم 1644564 ، عـــن 
املادة )27( من قانون  لل�سركة وفقا لأحكام  القانونـي  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال  انتهاء 

�مل�سفــــــــــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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