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وزارة الإ�سكـــــان
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وزارة النقــل واالتـ�صــاالت
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ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة .
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
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وزارة الإ�سكـــــان
قــــرار وزاري
رقــم 2019/79
بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/92
ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 80/5
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكان ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضـ ــاف بند جديـ ــد �إلى (ب) (تغييــر ا�ستعمــال الأرا�ضــي الزراعيــة إ�لــى ا�ستعمـاالت أ�خــرى)
من امللحق رقم ( )4اخلا�ص بر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي املرفق بالئحة القيم والر�سوم
والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
املعاملــــة

الر�ســــم

�إ�ضافـة الن ـ ــزل اخل�ضـراء
فـ ــي الأرا�ض ــي الزراعية

()1
ريال عماين واحد للمرت املربع
املــادة الثانيــــة

ت�ضــاف بن ــود جديــدة ب�أرق ــام (� ) 14 ، 13 ، 12إلى امللحــق رقــم (  ) 6اخلــا�ص بر�ســوم ت�سجي ــل
وتوثيــق الت�صرفــات ور�ســوم االنتقـال وطلبــات �إثبــات امللك املرفــق بالئحــة القيــم والر�ســوم
والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
-7-
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البيـــــان
م
ر�سـوم ت�سجيـل عقود البيع عند
 12قيام الأفراد بنقـل العقـارات امل�سجلة
ب�أ�سمائهم �إلى م�ؤ�س�ساتهم اململوكة
لهم بالكامل
ر�ســوم ت�سجيـ ــل عق ــود البي ــع عنــد
 13قيام الأفراد بنقل العقارات امل�سجلة
ب�أ�سمائهم �إلى �شركاتهم اململوكة لهم
بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
14

الر�سم بالريال العماين
()%2
اثنان باملائة من القيمة
()%2
اثنان باملائة من القيمة

()%2٫5
ر�س ــوم ت�سجي ــل عقــود البيــع عند
اثنان ون�صف باملائة من القيمة ملدة ()3
قي ــام �صناديـ ــق اال�ستثمـ ــار ب�ش ــراء ثالث �سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار
()%5
العقارات وت�سجيلها با�سمها
وخم�سة باملائة من القيمة بعد انق�ضاء هذه املدة

املــادة الثالثــــة
ي�ضاف بند جديد برقم (� )12إلى امللحق رقم ( )10اخلا�ص بثمن مناذج العقود واال�ستمارات
التي ت�صدرها وزارة الإ�سكان املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة
الإ�سكان امل�شار �إليها  ،على النحو الآتي :
م

البيـــــان

 12ا�ستمارة طلب متلك عقار لل�شركات

القيمة بالريال العماين
()25
خم�سة وع�شرون

املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  5 :مـن ذي الحجة 1440هـ
املـوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م

�سيف بن محمد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ــر الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
-8-
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وزارة التجارة وال�صناعة
قــــرار وزاري
رقــم 2019/141
بفر�ض ر�سم على اخلدمات التي تقدم عرب النظام الإلكرتوين
( ا�ستثمــر ب�سهولـــة )
ا�ستنـادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يف ــر�ض ر�ســم على اخلدمــات التي تقــدم عبــر النظــام الإلكت ــرونــي ( ا�ستثمــر ب�سهولـ ــة ) ،
مبقدار ( )% 20ع�شرين باملائة من الر�سوم املقررة قانونا لتلك اخلدمات  ،بحد �أدنى ()500
خم�سمائة بي�سة  ،وبحد �أق�صى ( )20ع�شرين رياال عمانيا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن ذي القعدة 1440هـ
املـوافــــق  1 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجــارة وال�صناع ــة
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وزارة النقــل واالتـ�صــاالت
قــــرار وزاري
رقــــم 2019/108
ب�إ�صـدار الئحـة ال�سالمـة ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إل ـ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  81/25باملوافقـ ــة علـ ــى ان�ضم ــام حكومـ ــة �سلطن ــة عمـ ــان
�إلى االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام ، 1973
و�إلـ ــى قانـ ــون تنظي ــم املالح ــة البحريـ ــة فـي املي ـ ــاه الإقليمي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقـ ــم ، 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إلى االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/93بالت�صديق على ان�ضمام ال�سلطنة لالتفاقية الدولية
لعام  1969ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن ال�ضرر الناجم عن التلويث النفطي  ،وبروتوكولها
لعام ، 1976
و�إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ال�سالمة ومنع التلوث البحري فـي املوانئ العمانية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق  7 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م

د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت
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الئحـة ال�سالمـة ومنـع التلـوث البحـري فـي املوانـئ العمانيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الـــــوزير :
وزير النقل واالت�صاالت .
 - 3ال�سلطـــة البحريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية � ،أو �أي جهة يعهد �إليها القيام بواجباتها .
 - 4املنظمــــة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 5املينــــاء :
كل ميناء جتاري �أو �سياحي �أو �صناعي ي�ستقبل �سفنا تقوم برحالت دولية  ،وما ي�شتمل
عليه من مرافق مينائية .
� - 6إدارة املينـــاء :
اجلهة التي تعمل على �إدارة جميع الأن�شطة فـي امليناء .
 - 7امل�شغــــل :
ال�شركة املرخ�ص لها ملمار�سة �أعمال الإدارة  ،واملناولة  ،والأن�شطة املينائية الأخرى .
 - 8مديــر املرفــق املينائـــي :
ال�شخ ــ�ص املكلـ ــف م ــن قبـ ــل �إدارة امليناء ب�إدارة جمي ــع العملي ــات املينائي ــة والبحريـ ــة
فـي حدود امليناء .
 - 9التجريــــــف :
جميع الأعمال املتعلقة بتنظيف �أو تعميق املناطق البحرية التابعة للميناء .
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 - 10ال�سفـينـــة :
كل من�ش�أة تعمل عادة � ،أو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية .
 - 11الناقلـــــة :
�سفـينة الب�ضائع امل�صممة � ،أو التي متت تهيئتها لغر�ض النقل ال�صب لب�ضائع �سائلة
ذات طبيعة قابلة لال�شتعال .
 - 12الربـــــان :
كل �شخـ�ص توف ــرت فـيه ال�شــروط القانونيـة  ،وعهدت �إليه قيـادة ال�سفـينــة �أو تولى
قيادتها بالفعل لأ�سبـاب �شرعيـة � ،أو ب�صفـة م�ؤقتـة .
 - 13البحــــارة :
كل �شخ�ص يرتبط بعقد عمل على ال�سفـينة .
 - 14الوكيــــل املالحـــي :
ال�شخ�ص االعتباري امل�سجل واملعتمد من ال�سلطة البحرية  ,للقيام بن�شاط و�أعمال
الوكالة البحرية .
 - 15ال�شاحــن :
ال�شخ�ص الذي يربم عقد نقل بحري مع الناقل .
 - 16م�ســ�ؤول ال�شحــن والتفريـــغ :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول ب�شكل مبا�شر عن الت�شغيل الآمن للر�صيف مــن حيـث عمليــات
التحميل والتفريغ  ،ومبا ي�ضمن املحافظة على ال�سالمة والبيئة البحرية .
 - 17وحــدة نــقل الب�ضائــع :
مركب ــة للنقـ ــل البـ ــري للب�ضائـ ــع � ،أو عربـ ــة قطـ ــار خم�ص�صـ ــة لل�شحـ ــن � ،أو حاويـ ــة
�أو �صهريج �أو خزان نقل .
 - 18الب�ضائــع اخلطــرة :
�أي مادة �صلبة �أو �سائلة �أو غازية �أو م�شعة قد ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار على �صحة الإن�سان
�أو البيئة �أو املمتلكات .
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 - 19مدونــة الب�ضائــع اخلطــرة :
اال�شرتاطات البحرية الدولية لت�صنيف الب�ضائع اخلطرة وفقا لالتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 20مدونــة املــواد الكيميائيــة ال�سائبــة :
اال�شرتاطات الدولية لتجهيزات ال�سفن التي حتمل مواد كيميائية خطرة تنقل
ب�صورة �سائبة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 21مدونــة نقــل الغـاز امل�سـال ب�صـورة �سائبـة :
اال�شتـ ــراطات الدولي ــة لبنـ ــاء وجتهيزات ال�سفن التــي حتمل خام ــات م�سال ــة تنقـ ــل
فـي �صورة �سائبة وفقا لالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 22مدونـة نقـل الوقـود النـووي امل�شـع :
اال�شتــراطات الدولية للنق ــل الآمــن للوقود النووي امل�شع والبلوتونيــوم والنفايــات
ذات امل�ستـ ــوى الإ�شعاع ــي املرتف ــع  ،وذلك فـي عب ــوات  ،و�صنادي ــق ر�صا�صيــة خا�ص ــة
على ظهر ال�سفـينة مبوجب االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
 - 23املدونـة الدوليـة للب�ضائـع ال�سائبـة ال�صلبـة :
اال�شرتاطات الدولية لتنظيم وت�سهيل ونقل وتخزين الب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
 - 24التلـــــوث :
�إلقاء �أو ت�صريف �أو تفريغ �أو ت�سريب �أي مادة ت�ؤدي �إلى التلوث فـي حدود امليناء .
 - 25النفايــــات :
جميـ ــع النفاي ـ ــات  ،مبا فـي ذلك املجـ ــاري والف�ض ــالت  ،فـيما عــدا بقاي ــا الب�ضائ ــع ،
والتي تنتج فـي �أثناء قيام ال�سفـينة باخلدمة .
 - 26مرافــق اال�ستقبـــال :
املرافق الثابتة �أو العائمة �أو املتنقلة املخ�ص�صة ال�ستقبال النفايات  ،وبقايا الب�ضائع
الناجتة عن ال�سفـينة .
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 - 27نـادي احلمايــة والتعويـــ�ض :
اجلهة التي تقوم بتوفـري التغطية الت�أمينية ال�ضرورية حلماية مالك ال�سفـينة ،
وتعوي�ضه �ضد �أخطار امل�س�ؤولية التي قد تن� أش� عن ا�ستخدام وت�شغيل ال�سفـينة .
 - 28هيئــة الإ�شــراف البحــري :
هيئة غري حكومية يتم تفوي�ضها من قبل ال�سلطة البحرية فـي دولة العلم ملعاينة ،
و�إ�صدار ال�شهادات القانونية لل�سفن العمانية .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الآتي :
�1 -1إدارات وم�شغل ــي املوانـ ــئ فـي ال�سلطنة  ،وجمي ــع الأعمال والأن�شطة التي تديرها ،
�أو ت�شغلها �إدارات املوانئ �أو امل�شغلون .
2 -2املناطق التابعة لإدارة امليناء  ،وجميع املن�ش�آت واملرافق املينائية  ،والب�ضائع ووحدات
نقل الب�ضائع وال�شركات والأفراد وامل�ؤ�س�سات التي تدخل �أو ت�ستخدم �أو ت�ستفـيد
من �أي ميناء فـي ال�سلطنة  ،وت�ستثنى من ذلك املوانئ الع�سكرية .
املــادة ( ) 3
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب عل ــى �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغـ ــل االلتـ ــزام بجميـ ــع الت�شريــعات الوطنيـ ــة واالتفاقيـ ــات
والربوتوكوالت الدولية ومالحقها وتعديالتها ال�صادرة عن املنظمة اخلا�صة بال�سالمة
ومنع التلوث النافذة فـي ال�سلطنة  ،وي�شمل ذلك �إجراء التمارين الدورية املتعلقة بال�سالمة
ومكافحـ ــة التلـ ــوث وتوفـيـ ــر التدريبـ ــات ال�ضروريـ ــة لت�أهيــل وتطويـ ــر مهـ ــارات العامل ـ ــني
فـي الأن�شطة املينائية والبحرية املختلفة .
املــادة ( ) 5
مع عدم الإخالل باالتفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة  ،يج ــوز لإدارة املينــاء وامل�شغ ــل
�إ�صدار قواعد ونظم تلزم ال�سفن واملتعاقدين باتباعها .
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املــادة ( ) 6
1 -1يجب �أن تتــم عمليــات �شحن وتفريغ الب�ضائـ ــع فـي املينـ ــاء طبقــا للتعليم ــات املتعلقـ ــة
بال�سالمة والأمن وحماية البيئة ال�صادرة من ال�سلطة البحرية و�إدارة امليناء �أو امل�شغل .
2 -2يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل و�ضع التعليمات والإر�شادات اخلا�صة بالب�ضائع امل�صادرة
�أو التي مت احتجازها وفقا للت�شريعات الوطنية .
املــادة ( ) 7
يجب على مالك ال�سفـينة �أو ربانها �أو �إدارتها �أو وكيلها املالحي احل�صول على �إذن لدخول
�أي من املوانئ اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة  ،و�أن يلتزم ب�أحكام ومتطلبات االتفاقيات
واملدونات والربوتوكوالت الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها .
املــادة ( ) 8
يجــب علــى مــالك ال�سفـينــة �أو ربانها �أو وكيلهــا املالح ــي ومــالك الب�ضائــع �أو وحــدة نق ــل
الب�ضائع � ،أو من ينوب عنها االلتزام بالقواعد والنظم ال�صادرة عن �إدارة امليناء �أو امل�شغل .
املــادة ( ) 9
يجب على كل �سفـينة تطلب الدخول �إلى امليناء �أن حتتفظ على متنها بن�سخة من االتفاقيات
املتعلقة بال�سالمة والبيئة البحرية ال�صادرة من املنظمة .
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز �إزالـ ــة �أي الفتة �أو �سور �أو حاج ــز �أو �أي �أداة قامت بو�ضعها �أو �إن�شائها �إدارة امليناء
�أو امل�شغل � ،أو و�ضع عالمات عليها �أو طم�سها .
املــادة ( ) 11
يحظر دخول امليناء �إال مبوجب ت�صريح �صادر من �إدارة امليناء �أو امل�شغل  ،ويحق لإدارة
امليناء � ،أو امل�شغل �إلغاء الت�صريح وفقا لقواعد و�أنظمة امليناء .
املــادة ( ) 12
يلتزم العمال و�أ�صحاب الأعمال فـي امليناء ب�أحكام الت�شريعات الوطنية املنظمة لل�صحة
وال�سالمة املهنية فـي من�ش�آت امليناء .
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الف�صــل الثانــي
قواعـد وتعليمـات ال�سالمـة العامـة و�سالمـة املالحـة البحريـة فـي املينـاء
املــادة ( ) 13
1 -1يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل و�ضع النظم والقواعد والإجراءات املتعلقة بال�سالمة
والأمن والبيئة البحرية وفقا لالتفاقيات واملعاهدات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة ،
بالإ�ضافة �إلى الإر�شادات الدولية ذات ال�صلة .
2 -2يجب على القائمني ب�أعمال داخل امليناء �أو على ال�سفـينة �أو الناقلة و�سائق ــي وحـ ــدات
نقل الب�ضائع االلتزام بقواعد وتعليمات ال�سالمة العامة فـي امليناء .
3 -3يجــب على �إدارة املينـ ــاء الت�أكد من ت�أهي ــل العامل ــني لديه ــا ول ــدى م�شغل ــي اخلدمـ ــات
املينائيــة له ــا علمي ــا وفنيا للوظائف التي ي�شغلونها  ،وعليها التحقق من خ�ضوعهم
للت�أهيــل والتدريــب الــالزم لأداء واجباتهم الوظيفـية على نحـ ــو �صحيـ ــح  ،واالحتف ـ ــاظ
بال�سجالت امل�ؤيدة لذلك .
4 -4يجب على �إدارة املينـاء �أو امل�شغ ــل و�ضع اللوحات الإر�شاديـ ــة املنظم ــة حلركـ ــة الآليـ ــات
ووحدات نقل الب�ضائع والعمال داخل امليناء .
املــادة ( ) 14
 - 1يجب على �إدارة امليناء توفـري الآتي :
أ� �	-أنظمة مرور لل�سفن للم�ساعدة فـي عمليات القطر والإر�شاد البحري لها  ،وو�ضع
الإر�شادات ال�ضرورية لتنظيم ومراقبة حركة ال�سفن فـي امليناء وفقا ملتطلبات
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
ب  	-امل�ساعدات املالحية ال�ضرورية لعمل امليناء وفقا للمتطلبات الدولية والت�شريعات
الوطنية ذات ال�صلة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 2يجب على ال�سفن احل�صول على الت�صاريح الالزمة من اجلهات املعنية ذات ال�صلة قبل
�إجــراء تدريبـ ــات ال�سالم ــة  ،و�إنزال قوارب النجاة عن �سطح ال�سفـينة �س ــواء فـي املينــاء
�أو منطقة االنتظار وفقا للت�شريعات الوطنية  ،واملتطلبات الدولية .
 - 3يجب على ال�سفن التقيد التام ب�إج ــراءات التفتي�ش املتعلقة بال�سالمة ومنع التلوث
البحري املن�صو�ص عليها فـي قواعد و�أنظمة امليناء .
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املــادة ( ) 15
1 -1ال يجوز القيام ب�أعمال التجريف �إال فـي حالة ال�ضرورة � ،أو فـي حالة احلاجة �إلى ت�أهيل
بنية �أ�سا�سية جديدة �أو لتي�سري حركة املالحة فـي امليناء ب�إن�شاء قنوات مالحية �آمنة ،
واحلفـاظ عليها � ،أو حتقيقا لأ�سباب بيئية  ،وذلك بعد ا�ستيفاء الرتاخي�ص الالزمـة
من اجلهات املخت�صة .
2 -2تطبق املعايري والتعليمات الدولية فـي جمــال التجريف للحد من املخاط ــر التــي قــد
تن� أش� عن هذه العمليات  ،ومبا يتوافق مع متطلبات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
الف�صــل الثالـــث
التزامــات مديــر املرفق املينائــي وامل�شغــل
املــادة ( ) 16
يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل تعيني مدير للمرفق املينائي يعهد �إليه باملهام الآتية :
1 -1مراقبة وتنظيم املالحة البحرية  ،وحركة ال�سفن فـي حدود امليناء .
2 -2الت أ�كــد مـن �سالمــة البنى التحتية للميناء مبا فـي ذلك مناط ــق الر�س ــو و�أر�صفـ ــة
ال�شحن واملرافق واملعدات الأخرى ل�ضمان �سالمة املالحة البحرية .
3 -3من ــع دخـ ــول �أو مغادرة ال�سفن التي ت�شكل خطرا على ال�سالمة والبيئــة البحريــة
�أو ممتلكات امليناء  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
4 -4الت�أكد من ر�سو ال�سفن فـي املواقع الآمنة التي حتددها �إدارة امليناء �أو امل�شغل .
5 -5تنظيم عمليات �شحن وتفريغ الب�ضائع على ال�سفن فـي امليناء ومراقبة توازن
ال�سفـينة وتزويدها باملياه والوقود .
6 -6مراقبة عمليات ال�شحن والتفريغ و�صعود ونزول الأ�شخا�ص على ال�سفن والعبارات
للت�أكد من اتزانها قبل مغادرة امليناء .
املــادة ( ) 17
يجب �أن تتطابق �صالحيات امل�شغل فـيما يتعلق بالإدارة الفنية الآمنة للميناء  ،وحركة
ال�سفن مع املعايري والإجراءات الدولية والوطنية اخلا�صة بخدمات حركة مرور ال�سفن ،
وبالأخ�ص تلك ال�صادرة مبوجب اتفاقيات دولية  ،ويتولى امل�شغل القيام بالآتي :
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-1
-2
-3
-4
-5

-6

�1إ�صدار ت�صريح لل�سفـينة لدخــول املينــاء �أو املغادرة � ،أو �أي حتركات داخل حدود
امليناء .
2حتديد مناطق الإر�شاد الإلزامي �ضمن حدود امليناء  ،وو�ضع التعليمات والإر�شادات
املنظمة لعمليات القطر والإر�شاد البحري .
�3إ�صدار تعليمات ال�سالمة و�أي تعليمات �ضرورية تتعلق بحركة ال�سفـينة �إلى ربانها
�أو مر�شدها � ،أو وكيلها .
4حتديد الرتددات لالت�صاالت الال�سلكية لل�سفن .
�5إ�صدار التعليمات �إلى ال�سفن فـي وقت حمدد � ،أو عند مغادرة حو�ض � ،أو ر�صيف ،
�أو �أي من�ش ـ ـ�أة أ�خــرى فـ ــي املين ـ ــاء � ،أو إ�حـ ــدى املناطـ ــق � ،أو منعهـ ــا مـ ــن الدخـ ــول
�إلى مناطق حمددة .
� 6إ�صدار تعليمات لل�سفن التي توجد على مقربة من �سفـينة تواجه �صعوبات ظاهرة
�أو ت�شكل تهديدا بالتلوث �أو �أي خماطر �أخرى للأرواح �أو املمتلكات .
الف�صــل الرابـــع
التزامـــات �إدارة املينـــــاء وامل�شغـــل
وربـان ال�سفـينـة وال�شاحـن فـي جمال ال�صحة وال�سالمـة املهنيـة
املــادة ( ) 18

يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
	- 1تقييم و�إدارة املخاطر  ،و�إ�صدار التعليمات املتعلقة ب�سالمة الأفراد لتوفـري بيئة
عمل �صحية و�آمنة للعاملني  ،واملوجودين فـي امليناء وفقا للمتطلبات الدولية
والت�شريعات الوطنية املنظمة لذلك .
� - 2إن�شـ ــاء مركـ ــز متخ�ص�ص لل�صح ــة وال�سالم ــة املهني ــة جمه ــز بالأدوات واملع ــدات
والكوادر املتخ�ص�صة فـي هذا املجال لتلبية جميع املتطلبات الدولية والت�شريعات
الوطنية ب�ش�أن ا�شرتاطات ال�سالمة فـي املوانئ .
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	- 3الت�أكد من وزن احلاويات امل�صدرة قب ــل ال�شح ــن على ال�سفـين ــة �أو الناقلة وفقا
ملتطلبات االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،والت�شريعات
والتعليمات ذات ال�صلة .
	- 4تزويد ربان ال�سفـينة �أو الناقلة بالوثائق واملعلومات املتعلقة باملواد ال�سائبة ال�صلبة
قبل �شحنها وفقا ملتطلبات املدونة الدولية للب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
املــادة ( ) 19
يجب على ربان ال�سفـينة �أو الناقلة التي تدخل امليناء االلتزام بالآتي :
 - 1االلتزام مبتطلبات ال�صحة وال�سالمة املهنية اخلا�صة بال�سفن التجارية وال�صادرة
من دولة علم ال�سفـينة  ،مع و�ضع ن�سخة من متطلبات ال�صحة وال�سالمة املهنية
على ال�سفـينة فـي مكان بارز ي�سهل الو�صول �إليه  ،وباللغات التي يفهمها �أفراد
الطاقم .
	- 2الت�أكد من وجود كافة ال�شهادات واملوافقات واملعلومات املتعلقة باملواد ال�سائبة
ال�صلبة قبل �شحنها وفقا ملتطلبات املدونة الدولية للب�ضائع ال�سائبة ال�صلبة .
 	- 3عـ ــدم ال�سم ــاح بتحميــل احلاويات على ال�سفـينـ ــة �أو الناقل ــة فــي ح ــال عــدم �إرفـ ــاق
الوثائق التي تثبت وزن احلاويات .
املــادة ( ) 20
يجب على ال�شاحن االلتزام بالآتي :
	- 1تزويد ربان ال�سفـينة �أو من ميثله باملعلومات ال�ضرورية عن الب�ضاعة التي يتم
�شحنها على ال�سفـينة ب�شكل موثق  ،وذلك لأغرا�ض التحميل والتخزين والرتبيط
الآمن على ال�سفـينة .
	- 2تقدمي وثيقة امتثال بنقل احلبوب �صادرة من دولة علم ال�سفـينة وفقا ملتطلبات
املدونة الدولية لنقل احلبوب قبل عملية ال�شحن والتفريغ .
�	- 3إبــراز الوثائــق التــي تثب ــت وزن احلاوي ــات ال�صادرة قبـ ــل ال�شح ــن وفق ــا ملتطلبـ ــات
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م .
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

الف�صــل اخلامـــ�س
�إدارة احلـاالت اخلطـرة والطـوارئ
وا�ستقبـال وجمـع خملفـات ال�سـفن والنفايـات واملـواد امللوثــة
املــادة ( ) 21
 - 1يج ــب علـ ــى �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغـ ـ ــل اتخـ ــاذ الإج ـ ــراءات والتدابي ـ ــر الالزمـ ــة للتعام ــل
مع احلاالت الطارئة فـي امليناء وتوفـري و�سائل مكافحة احلرائق وفقا ملعايري ال�سالمة
الدولية واملتطلبات الوطنية .
 - 2يجب �أن يلتزم كل من يوجد فـي امليناء �أو على منت ال�سفن الرا�سية  ،بالإجراءات
والتدابري املعتمدة من �إدارة امليناء �أو امل�شغل �أو اجلهة املخت�صة فـي مكافحة احلرائق .
 - 3يجب على من يت�سبب فـي حدوث حالة خطرة فـي امليناء االلتزام بالآتي :
�أ  	-و�ضع حواجز �أو و�سائل �أخرى ملنع احلوادث وحماية الأفراد وال�سفن واملمتلكات ،
�أو تكليــف �شخ�ص بالتواج ــد ف ــي موق ــع احلادث لتحذير الأف ــراد مـ ــن اخلطـ ــر ،
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة .
ب �	-إخطـ ــار �إدارة املين ــاء �أو امل�شغ ـ ــل ف ـ ــورا بالواقع ــة  ،ومبــا تــم اتخ ــاذه مــن التدابيـ ــر
االحتياطية  ،مع تقدمي تقرير بذلك .
 - 4يجب على العاملــني فـي املين ــاء االلتزام ب�إخطار �إدارة امليناء �أو امل�شغل باحلادث فور
وقوعه م�شفوعا بتقرير مف�صل عنه  ،كما تلتزم �إدارة امليناء �أو امل�شغل ب�إبالغ ال�سلطة
البحرية فور �إخطارهم  ،وتقدمي تقرير بذلك .
املــادة ( ) 22
 - 1يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
أ�  	-توفـري املرافق الثابتة �أو املتنقلــة املنا�سبة من حيث الطاقة اال�ستيعابية والتنوع
ال�ستقبــال جميع خملف ــات ال�سفن وفقا ملتطلبات االتفاقية الدولية ملن ــع التل ــوث
من ال�سفن وملحقاتها  ،و�إعداد ال�سجالت  ،و�إ�شعارات الت�سلم اخلا�صة بذلك .
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ب �	-إ�ص ــدار التعليم ـ ــات والإر�شـ ــادات اخلا�صـ ــة ب�إدارة جم ــع النفايـ ــات وامل ـ ــواد امللوث ــة
من على ال�سفن  ،وحتديد الر�سوم اخلا�صة بذلك .
ج  -التخل�ص من النفايات واملواد امللوثة وفقا للت�شريعات الوطنية وال�ضوابط املحددة
من اجلهات املخت�صة  ،وعلى �إدارة امليناء وامل�شغل االحتفاظ بال�سجالت املثبتة
لذلك  ،للمدة املحددة فـي هذه الت�شريعات .
د  -إ�عـ ــداد خط ــة معتمـ ــدة من اجلهات املخت�صة ال�ستقبال النفايات والتعامل معها ،
مــع �ضم ــان مراجع ـ ــة اخلط ــة  ،و�إع ــادة تقييمه ــا وتطويره ـ ــا ب�شك ـ ــل دوري  ،عل ــى
�أن ت�شتمل اخلطة على جميع الن�شاطات التي متار�س داخل امليناء �أو الأحوا�ض
اجلافة مبا فـيها خملفات ال�سفن وطرق فرز النفايات  ،وت�صنيفها .
هـ  -التع ــاون م ــع ال�سلط ــة البحريـ ــة واجلهات املخت�صة  ،فـي جمـ ــال حمايـ ــة البيئ ـ ــة
البحرية ومنع التلوث  ،وتنفـيذ التزامات ال�سلطنة فـي هذا ال�ش�أن  ،وعليهم �إبالغ
ال�سلطة البحرية عن جميع مرافق اال�ستقبال من حيث النوع والعدد والطاقة
اال�ستيعابية فـي املناطق اخلا�ضعة لنطاق �إدارتهم .
 - 2يجوز لإدارة امليناء �أو امل�شغل بالتن�سيق مع ال�سلطة البحرية واجلهات املعنية �أن تعهد
ل�شركة متخ�ص�صة �إن�شاء و�إدارة مرافق ا�ستقبال خملفات ال�سفن .
 - 3يجب على ربان ال�سفـينة ت�سليم النفايات املوجودة على ال�سفـينة للميناء قبل املغادرة ،
ومينع االحتفاظ بها �إال �إذا ثبت لل�سلطة البحرية �أن ال�سفـينة لديها القدرة التخزينية
الآمنة لهذه النفايات حفاظا على �صحة الطاقم والبيئة البحرية .
 - 4يج ـ ــب على اجلهـ ــات املخت�صـ ــة مراقب ــة وتفتيـ ــ�ش مراف ـ ــق ا�ستقب ــال خملفـ ــات ال�سفـ ـ ــن
فـي امليناء  ،ل�ضمان توافقها مع االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن  ،ومالحقها .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
التزامــات ال�سفــن اخلا�ضعــة
ملتطلبــات االتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث مــن ال�سفــن لعــام 1973م
املــادة ( ) 23
 	- 1تلتزم كل �سفـينة خا�ضعة ملتطلبات االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام 1973م
ب�أن حتتفظ على متنها عند دخولها امليناء بالآتي :
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�أ  -ال�شهادات املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية امل�شار �إليها .
ب 	-املعدات اخلا�صــة مبنــع التل ــوث وخط ــط اال�ستجابة للطوارئ معتم ــدة مــن هيئ ــة
الإ�شراف البحري .
ج  -ال�سجالت املثبتة جلمي ــع عمليـ ــات الت�صريـ ــف و�ضخ الزي ــت بالإ�ضاف ــة ملتطلب ــات
االتفاقية امل�شار �إليها .
د 	-االحتفاظ بخطة مف�صلة لعملية ال�صرف ال�صح ــي  ،و�إدارة النفاي ــات  ،وال�سجـ ــالت
اخلا�صة بها .
 - 2يجب على كل �سفـينة تنقل ب�ضائع خطرة عند دخولها امليناء االلتزام مبتطلبات مدونة
الب�ضائع اخلطرة .
املــادة ( ) 24
-1
-2
-3

-4

1يجب على ربان ال�سفـينة �أو وكيلها عند طلب التزود بالوقود فـي امليناء �أو املياه الإقليمية ،
اتخاذ كافة �إجراءات ال�سالمة ومنع التلوث البحري وفقا للت�شريعات الوطنية .
2يحظر على ال�سفـينة �إحداث �أي تلوث فـي �أثناء وجودها فـي امليناء �أو املياه الإقليمية .
3يجب على مالك �أو جمهز �أو ربان ال�سفـينة التي ت�سببت فـي �إحداث تلوث فـي امليناء
�أو املياه الإقليمية �أن يبادر ب�إبالغ الإدارة �أو امل�شغل بذلك  ،وعلى الإدارة �إبالغ اجلهات
املخت�صة .
4يجب على مالك �أو جمهز �أو ربان ال�سفـينة �أو الناقلة التي ت�سببت فـي �إحداث التلوث
النفطــي  ،وكــذلك على طاقمها  ،ووكيله ــا �أن يق ــدم م ــا يل ــزم من امل�ساع ــدة وامل�سان ــدة
لعمليات مكافحة التلوث وفقا لتوجيهات اجلهات املخت�صة و�إدارة امليناء �أو امل�شغل .
املــادة ( ) 25

يجب على مالك ال�سفـينة �أو الناقلة �أو من ينوب عنه �أن يتحمل تكاليف �إزالة ومكافحة
التلوث وفقا للت�شريعات النافذة فـي ال�سلطنة ذات ال�صلة  ،وفـي حالة الإخالل بهذا االلتزام
يك ــون لإدارة املين ــاء �أو امل�شغــل اتخاذ ما يلزم للقيام بعملية الإزالــة عل ــى م�س�ؤولي ــة  ،ونفقــة
من قام بالأعمال املذكورة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

الف�صـل ال�سابـــع
قواعـد وتعليمـات خا�صـة ب�شـ�أن ناقــالت النفـط
والت�ســـرب النفطــي مــن �سفــن غيــر ناقلـــة للنفـــط
املــادة ( ) 26
 - 1يجب على كل ناقلة نفط �إبالغ �إدارة امليناء �أو امل�شغل قبل دخولها امليناء .
 - 2يجب على كل ناقلة نفط تدخل امليناء �أو املياه الإقليمية �أن تكون م�شمولة بنظام ت�أمني
وفقا لالتفاقية الدولية ب�ش�أن حتديد امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث  ،للتعوي�ض
عن تكاليف الت�سرب النفطي الذي قد تت�سبب فـيه هذه الناقلة � ،أو �أي �أ�ضرار مبا�شرة ،
وغري مبا�شرة ناجتة عنها .
 - 3يجب على كل ناقلة نفط �أن حتتفظ على متنها ب�شهادة تثبت �سريان تلك التغطية
الت�أمينية  ،بالإ�ضافة �إلى وثيقة �سارية املفعول لع�ضوية نادي احلماية والتعوي�ض .
املــادة ( ) 27
1 -1يج ــب عل ــى م ــالك �أو م�شغـ ــل �أو ربان ال�سفـينة من غري ناقالت النفـ ــط  ،عنـ ــد دخولهـ ــا
امليناء �أو املياه الإقليمية �أن تكون لديه وثيقة ت�أمني عن امل�س�ؤولية احل�صرية لتغطية
تكالي ــف ح ــوادث ت�سـ ــرب وق ــود ال�سفـ ــن الذي ي�ستخدم فـي حمركات ال�سفـ ــن �أو غي ــره
من الزي ــوت  ،و�أن يحتفــظ على منت ال�سفـينـ ــة ب�ش ــهادة تثبت �سريـ ــان تـ ــلك التغطي ــة
الت�أمينية  ،بالإ�ضافة �إلى وثيقة �سارية املفعول لع�ضوية نادي احلماية والتعوي�ض .
2 -2يج ــب علـ ــى م ــالك �أو م�شغ ــل �أو ربـ ــان �أو الوكي ـ ــل املالحـ ــي لل�سفـينة االلت ــزام ب�أحكــام
�أي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفـيذ تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وتتعلق بامل�س�ؤولية
املدنية عن �أ�ضرار التلوث النفطي النا�شئ عن وقود ال�سفن .
3 -3يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل �إزالة ومكافحة التلوث فـي حالة تعذر حتديد م�صدره ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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الف�صـــل الثامـــن
التعامــل مــع الب�ضائــع اخلطــرة وخطـط الطــوارئ
املــادة ( ) 28
 -1تلتـ ــزم �إدارة املينـ ــاء �أو امل�شغ ــل �أو رب ــان ال�سفـينـ ــة �أو الناقلـ ـ ــة �أو مالكه ــا عن ـ ــد التعامـ ـ ــل
مع الب�ضائع اخلطرة بالآتي :
�أ  -توفـري من�ش�آت مهيئة لتخزين الب�ضائع اخلطرة والتعامل معها بعيدا عن ن�شاط
حركـ ـ ــة املــرور للحمايـ ــة مـ ــن احلـ ـ ـ ــوادث  ،وتوفـيـ ـ ــر مناط ـ ـ ــق م�ؤقتـ ـ ــة للتخزيـ ــن
يتم ت�صميمها مبا ي�سمح بتجميع الت�سربات واالن�سكابات مع تغطيتها  ،وتهويتها
ملواجهة حاالت الت�سرب فـي احلاالت اخلطرية .
ب  	-فح�ص معدات التزود بالوقود يوميا للت�أكد من وجود جميع املكونات فـي حالة
مقبولة .
ج  -يجب فح�ص معدات تعبئة الوقود بوا�سطة خراطيم حتتوي على نظام غلق �سريع
تعمل على �إيقاف التدفق فـي حاالت الطوارئ حال انف�صالها لأي �سبب .
د  -حتديد ال�ضوابط والإجراءات التي تتعلق ب�شحن وتفريغ املواد اخلطرة  ،و�إبالغ
ال�سلطة البحرية بها  ،مع التقيد التام بالت�شريعات الوطنية واالتفاقيات واملدونات
الدولية  ،وتعديالتها املتعلقة بالتعامل مع هذه املواد .
هـ  	-رف�ض دخول الب�ضائع اخلطرة �أو املواد امل�سببة للتلوث بق�صد املناولة �أو التخزين
�أو النقل من �سفـينة �إلى �أخرى داخل امليناء � ،إذا كان �سينتج عنه خطر على البيئة
�أو تهديد على الأرواح واملمتلكات فـي امليناء .
و �	-أن يتوافق امليناء الذي يعمل على �شحن �أو تفريغ الغاز امل�سال مع متطلبات مدونة
نقل الغاز امل�سال و�إ�صدار التعليمات ال�ضرورية ل�شحن ونقل الغاز امل�سال .
 - 2يلتزم مالك �أو م�شغل �أو ربان ال�سفـينة �أو الناقلة �أو وكيلها املالحي بالآتي :
�أ  	-حظـر جلب مواد خطرة �أو ملوثات بحري ـ ــة �إلى داخـ ــل امليناء م ــا ل ــم تك ــن مرتبـ ــة
ب�صورة منا�سبة على منت ال�سفـينة �أو الناقلة  ،ومف�صولة عن الب�ضائع الأخرى ،
وحتمل لوا�صق �أو عالمات مميزة  ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستكمال كافة التدابري الالزمة
فـي �أثناء النقل والتخزين واملناولة  ،وت�سجيل ذلك فـي وثائق خا�صة لنقل هذه
املواد ل�ضمان االلتزام ب�أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة .
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ب � -أن تكون الوثائق �أو الإ�شعارات املطلوب تقدميها ب�ش�أن حتميل الب�ضائع اخلطرة
�أو امللوثات البحرية �أو تفريغها �أو نقلها �إلى �سفـينة �أخرى �أو نقلها بالعبور ،
متوافقة مع متطلبات هذه الالئحة .
 - 3يجب على املتعاملني مع امليناء االلتزام بالآتي :
�إبالغ �إدارة امليناء �أو امل�شغل عند نقل الب�ضائع اخلطرة عن تفا�صيل هذه املواد  ،وتقدمي
جميع املعلومات اخلا�صة بالب�ضائع اخلطرة املوجودة على منت ال�سفـينة �أو الناقلة
�أو وحدة نقل الب�ضائع قبل �شحنها  ،وت�شمل هذه الب�ضائع املواد امل�صنفة فـي مدونة
الب�ضائع اخلطرة ال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية  ،ومدونة املواد الكيميائية
ال�سائبة  ،ومدونة نقل الغاز امل�سال ب�صورة �سائبة  ،ومدونة نقل الوقود النووي امل�شع .
املــادة ( ) 29
يجب على �إدارة امليناء �أو امل�شغل االلتزام بالآتي :
1 -1حتديد املناطق املعر�ضة لوقوع حوادث تتعلق بال�سالمة �أو التلوث البحري داخل
املين ــاء  ،وو�ضع خطط الطوارئ الالزم ــة للتعام ــل مع احلــاالت الطارئ ــة وفق ــا
للمتطلبـ ــات الدولي ــة  ،ومتطلب ــات الت�شريع ــات الوطني ــة ذات ال�صلــة  ،وبالتع ــاون
مع اجلهات املخت�صة .
�2 -2إعداد برنامج تدريب موثق للعاملني فـي مكافحة التلوث البحري وفقا للمتطلبات
الدولية .
�3 -3إ�صدار تعليمات حتدد الإجراءات املتعلقة باال�ستجابة للحاالت الطارئة وحوادث
التلوث البحري .
4 -4توفـري املواد والإمكانات الالزمة ملكافحة التلوث البحري والت�صرف ب�شكل فوري
حال وقوع حادث نتج عنه تلوث  ،و�إبالغ اجلهة املعنية بالتحقيق فـيها مبا�شرة .
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الف�صــل التا�ســـع
اجلــــزاءات الإداريـــــة
املــادة ( ) 30
1 -1تف ــر�ض غرامـ ــة �إدارية قدره ـ ــا ( )500خم�سمائـ ــة ري ــال عمان ــي عن ــد خمالفــة �أحكـ ــام
املــادة ( )10مـن هــذه الالئح ــة .
2 -2تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين عند خمالفة �أحكام البند
( )1من املــادة ( ، )15والبندين ( )3 ، 2من املــادة ( )28من هذه الالئحة .
3 -3تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين عند خمالفة �أحكام املواد
( ، 4/22 ، 1/22 ، 3/21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 3/16 ، 3/14 ، 2/14 ، 4/13 ، 3/13 ، 1/13 ، 2/6
 ) 29 ، 1/28 ، 3/27 ، 25 ، 24 ، 23 ، 5/22من هذه الالئحة .
4 -4ي�ضاعـ ــف مقـ ــدار الغرامـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي البن ــود ( )3 ، 2 ، 1مــن هــذه املـ ــادة
فـي حالة تكرار املخالفة .
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــرار
رقــم 2019/13
ب�إ�صدار الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستن ــادا �إلى نظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيـة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2006/31
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2008/103
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2008 /103امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ � 1سبتمرب 2019م .
�صـدر فـي  16 :مـن ذي الحجة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
د �.أحمـــد بــن محـمــد بـــن عبيـــــد ال�سعيــــدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل ــ�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
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الئحـــة التدريب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1املجلــ�س :
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
 - 2جمل�س الأمنــاء :
جمل�س �أمناء املجل�س .
 - 3املجل�س التنفـيـذي :
املجل�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 4الرئيــ�س التنفـيــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 5برامــج التدريــب :
برامــج معتم ــدة من قبــل املجلــ�س لتعليــم وتدريــب الأطبــاء  ،كالربنامج الت�أ�سي�سي
العام  ،وبرامج االخت�صا�ص  ،وبرامج الزمالة .
 - 6الربنامــج الت�أ�سي�سي العــام :
برنامــج تدريبــي مدته �سنتــان يهــدف �إلى �إعــداد وت�أهيــل خريجـي كليــة الطـب بعد
�إكمالهم �سنة االمتياز .
 - 7برنامــج االخت�صــا�ص :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي يلتحق به املتدرب بعد �إكمال �سنة االمتياز واجتياز امتحان
القبول باملجل�س  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 8برنامج الزمالة :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي دقيق ال تقل مدته عن �سنة يلتحق به املتدرب بعد اجتياز
برنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 9املنهــج :
املحتــوى الأكادميـ ــي املعتم ــد من قبــل املجل ــ�س  ،واملعـ ــارف وامله ــارات وال�سلوكيـ ــات
التي يجب �أن يكت�سبها املتدرب خالل فرتة التدريب .
 -10الأن�شطة الأكادميية :
جميع الأن�شطة التعليمية والتدريبية  ،والتي تعد جزءا �أ�سا�سيا من مناهج برامج
التدري ـ ــب  ،كاملحا�ض ــرات ودورات املحاك ـ ـ ــاة وامل�ؤمتـ ــرات وور�ش العم ـ ــل وغيـ ــر ذلك
من الأن�شطة .
 -11مركز التدريب :
م�ؤ�س�سة رعاية �صحية معرتف بها من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء .
 -12ع�ضو هيئة التدري�س :
طبيب م�ؤهل مت تكليفه من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء فـي مراكز التدريب .
 -13املتدرب :
الطبيب امل�سجل فـي �أحد برامج التدريب .
 -14التقدم :
اجتياز املتدرب امل�ستوى التدريبي ونقله �إلى امل�ستوى الذي يليه .
 -15االنقطاع :
التوقف عن التدريب ملدة م�ؤقتة .
 -16االن�سحاب :
ترك املتدرب للربنامج التدريبي بناء على طلبه .
املــادة ( ) 2
يجوز للمجل�س لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحة ت�شكيل جلــان  ،كاللجــان التعليمية
�أو الفرعية �أو غريها  ،وي�صدر بت�شكيل هذه اللجان  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،ونظام عملها
قرار من رئي�س جمل�س الأمناء .
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املــادة ( ) 3
يكون اعتماد برامج ومراكز التدريب ووقفها و�إلغا�ؤها بقرار من جمل�س الأمناء بناء على
تو�صيـ ــة املجلــ�س التنفـي ــذي  ،كما يعتمــد جملـ�س الأمن ــاء ال�سيا�س ــات الداخليــة للتدريــب
مبا فـي ذلك ال�ش�ؤون املالية للمتدربني على نفقة املجل�س  ،والقواعد والأحكام املنظمة
لأع�ضاء هيئة التدري�س  ،ويعتمد مدة التدريب الالزمة لكل برنامج تدريبي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية  ،واملجل�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 4
يلتــزم املتــدرب ب�أحك ــام هذه الالئحــة وبقواع ــد و�أنظمــة التدريــب ال�صــادرة من املجل ــ�س
و�أخالقيات املهنة  ،وبرامج و�أنظمة مراكز التدريب التي يتدرب بها  ،كما يلتزم بالتفرغ
للتدريب طوال فرتة التدريب  ،وال يجوز له االلتحاق ب�أي عمل �آخر طوال فرتة تدريبه
باملجل�س .
الف�صــل الثانــي
اللجـــان التعليميـــة
املــادة ( ) 5
تكون لكل برنامج تدريبي جلنة تعليمية  ،ت�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الأمناء بناء على
تو�صية الرئي�س التنفـيذي  ،وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة (� )4أربع �سنوات  ،ويجوز
جتديد الع�ضوية ملرة واحدة فقط .
املــادة ( ) 6
يجـ ــوز لأع�ضــاء اللجنــة التعليميــة انتخــاب رئيـ�س للجنــة من بينهـم  ،ويكــون لكل برنامج
تدريبي مدير ينتخبه �أع�ضاء اللجنة التعليمية  ،وي�صدر بتحديد اخت�صا�صاته قرار من
جمل�س الأمناء  ،ويحل املدير حمل رئي�س اللجنة فـي حال عدم انتخابه � ،أو غيابه .
كما يكون ملدير الربنامج م�ساعد واحد �أو �أكرث فـي كل مركز تدريبي رئي�سي  ،يتم انتخابه
من قبل �أع�ضاء اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 7
ينتخب املتدربون فـي كل برنامج تدريبي  -بعد موافقة اللجنة التعليمية املعنية بربنامج
التدريب  -ممثال عنهم �أو �أكرث يتولى �إدارة �ش�ؤون املتدربني .
وي�صدر بتحديد عددهم واخت�صا�صاتهم قرار من الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
تخت�ص اللجنة التعليمية بالآتي :
 - 1و�ضع �أهداف خطة التدريب فـي الربنامج التدريبي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
� - 2إعداد املنهج  ،والأن�شطة الأكادميية اخلا�صة بالربنامج التدريبي .
 - 3اقرتاح �أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س على الرئي�س التنفـيذي .
 - 4اختيار املتدربني  ،وتوزيعهم على املراكز التدريبية .
 - 5متابعة تعليم وتدريب وتقييم املتدربني فـي الأن�شطة الأكادميية املختلفة .
 - 6اختيار ممتحني املتدربني  ،و�إعداد االمتحانات  ،والإ�شراف عليها .
 - 7التو�صية ب�إ�صدار �شهادة �إكمال التدريب .
� - 8إعداد كتيب الربنامج التدريبي .
 - 9اقرتاح ت�شكيل جلان فرعية كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
 -10تقييم برنامج التدريب �سنويا  ،واقرتاح تطويره ح�سب النظام املعمول به .
� -11ضمــان خ�ض ــوع املتــدرب لفــر�ص تعليميــة وتدريبيــة متكافئــة فــي مراك ـ ــز التدري ــب
املختلفة .
 -12اتخاذ �إجراءات التقدم � ،أو �إدراج املتدرب حتت املالحظة .
 -13التو�صي ــة ب�إلغ ــاء قيد املتـ ــدرب عند حتق ـ ــق احل ـ ــاالت املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــواد
(  ) 49 - 48من هذه الالئحة .
� -14أي اخت�صا�صات �أخرى تعهد �إليها من قبل املجل�س التنفـيذي �أو الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 9
جتتمع اللجنة التعليمية بدعوة من رئي�سها � ،أو من يقوم مقامه مرة على الأقل كل ()2
�شهرين  ،ومبا ال يقل عن (� )6ستة اجتماعات فـي ال�سنة  ،ويجوز للرئي�س التنفـيذي
دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور ن�صف
الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو من يقوم مقامه  ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س
االجتماع .
وعلى اللجنة التعليمية موافاة التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س مبحا�ضر وقرارات
اجتماعاتها ب�صفة دورية كل (� )6ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 10
يجوز للجن ــة التعليمي ـ ــة اال�ستعان ــة ب ــذوي االخت�ص ــا�ص واخلب ــرة حل�ض ــور اجتماعاته ـ ــا ،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 11
يجوز بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية الرئي�س التنفـيذي ا�ستبدال ع�ضو اللجنة
التعليمية �إذا تخلف عن ح�ضور ( )2اجتماعني متتاليني �أو (� )4أربعة اجتماعات منف�صلة
على الأقل خالل العام الأكادميي دون عذر مقبول .
الف�صــل الثالـــث
�شـــ�ؤون التدريــب
املــادة ( ) 12
يتولى املجل�س التنفـيذي و�ضع �شروط و�إجراءات القبول فـي برامج التدريب باملجل�س ،
وامتحان القبول لربنامج االخت�صا�ص  ،بناء على اقرتاح اللجنة التعليمية فـي كل برنامج
تدريبي بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،ورفعها �إلى جمل�س الأمناء
لالعتماد .
املــادة ( ) 13
يعلن املجل�س عن برامج التدريب  ،و�شروط القبول لكل برنامج تدريبي .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام الآتي :
� - 1أن يكون حا�صال على �شهــادة البكالوري ــو�س فـي الط ــب واجلراحـ ــة �أو ما يعادله ــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج االخت�صا�ص الآتي :
� - 1أن يكون حا�ص ــال على �شهـ ــادة البكالــوري ــو�س فـي الطب �أو اجلراحــة �أو ما يعادلهــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
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� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
 - 4اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج الزمالة الآتي :
� - 1إكمال متطلبات التدريب لربنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 2اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 17
يقوم املجل�س مبخاطبة جهات عمل املقبولني � -إن وجدت  -فـي برامج التدريب لإ�صدار
قرارات تفريغهم  ،ويجب على املتدرب املقبول فـي املجل�س �إنهاء �إجراءات الت�سجيل خالل
مدة �أق�صاها �شهر واحد قبل بدء العام الأكادميي وفق ال�ضوابط وال�شروط التي يحددها
املجل�س .
وي�صدر بتحديد املخ�ص�صات املالية للمتدربني على نفقة املجل�س قرار من رئي�س جمل�س
الأمناء بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 18
ال ي�سمح للمتدرب بالت�سجيل فـي �أكرث من تخ�ص�ص فـي الربنامج التدريبي فـي الوقت
نف�سه .
املــادة ( ) 19
يبد�أ العام الأكادميي للربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي الأول من �شهر مار�س �أو �شهر �سبتمرب
بح�سب الأحوال  ،وينق�سم العام الأكادميي �إلى (� )4أربع فرتات تدريبية  ،مدة كل منها ()3
ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 20
يبد أ� العام الأكادميي لربامج االخت�صا�ص والزمالة فـي الأول من �سبتمرب  ،ويجوز تعديله
بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية املجل�س التنفـيذي .
وينق�س ــم الع ـ ــام الأكادميـ ــي �إلى ( )13ث ـ ــالث ع�ش ــرة فتـ ــرة تدريبيــة  ،مــدة كـ ــل منه ــا ()28
ثمانية وع�شرون يوما .
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املــادة ( ) 21
يجوز فـي حال عدم ا�ستكمال املتدرب تدريبه خالل الفرتة املحددة ل�ضعف �أدائه الأكادميي ،
منح ــه فرتة �إ�ضافـية ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )2عامني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،وعلى ( )1عام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
كما يجــوز �إذا انقطع املتدرب عن التدريب لأ�سباب �صحية �أو لإجازة الأمومة �أو العدة
�أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س متديد مدة الربنامج التدريبي ملدة م�ساوية
لفرتة االنقطاع � ،شريطة �أال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )1عام واحد بالن�سبة لربامج االخت�صا�ص والزمالة .
املــادة ( ) 22
يلتزم املتدرب بدفع قيمة الر�سوم املعتمدة من جمل�س الأمناء فـي حالة ان�سحابه من
الربنامج التدريبي � ،أو �إلغاء قيده  ،ويجوز �إعفا�ؤه بتو�صية من جمل�س الأمناء بعد موافقة
وزارة املالية .
الف�صـــل الرابـــع
اجتيــاز التدريــب
املــادة ( ) 23
يتم تقييم املتدرب من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س خالل وبعد انتهاء كل فرتة تدريبية
ح�سب مناذج التقييم املعمول بها فـي املجل�س  ،على �أن يناق�ش تقرير التقييم مع املتدرب ،
وتتولى اللجنة التعليمية �أو �إحدى جلانها الفرعية تقدمي خطة عمل لتح�سني �أداء املتدرب
متى تطلب الأمر ذلك  ،ومراجعة تقرير تقييم �أداء املتدرب كل (� )6ستة �أ�شهر  ،وترفع
تقريرها �إلى التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املتدرب ب�إكمــال ( )%75خم�ســة و�سبعني باملائة من كــل فتــرة تدريبيـة على ا ألقــل ،
و ( )% 75خم�سة و�سبعني باملائة على الأقل من كل ن�شاط �أكادميي حتى حتت�سب كفرتة
تدريبية كاملة �أو ن�شاط �أكادميي كامل .
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املــادة ( ) 25
يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص والزمالة من م�ستوى تدريبي �إلى امل�ستوى الذي
يليه  ،بعد اجتيــازه جلميع عنا�صر برنامــج التقييــم لذلك امل�ستــوى  ،وحتــدد درجــة النجــاح
فـي االمتحانات  ،ون�سبة كل عن�صر من عنا�صر التقييم  ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها فـي املجل�س .
املــادة ( ) 26
يجتاز املتدرب الربنامج التدريبي بناء على تو�صية اللجنة التعليمية املخت�صة بالربنامج
التدريبي  ،ووفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها فـي املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
الإجـــازات
املــادة ( ) 27
ي�ستحق املتدرب �إجازة �سنوية مدتها ( )30ثالثون يوما  ،تعتمد من اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 28
ي�ستحق املتدرب �إجازة مر�ضية وفقا ملا تقدره اجلهة الطبية املخت�صة  ،و�إذا زادت مدة
الإجازة على (� )60ستني يوما حتال �إجازة املتدرب �إلى اللجنة املخت�صة فـي املجل�س للدرا�سة ،
والتو�صية .
املــادة ( ) 29
عند ح�صول املتدرب على �إجازة مر�ضية ملدة تزيد على (� )7سبعة �أيام فـي العام الأكادميي
متدد فتــرة التدريــب مبدة الإجــازة املر�ضيــة نف�سهــا � ،أو الفتـرة التدريبيــة غري املكتمل ــة
املرتتبة عليها .
املــادة ( ) 30
ت�ستحق املتدربة التي يتوفى عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص عليها فـي قانون
الأحوال ال�شخ�صية  ،وذلك على النحو الآتي :
� )4( - 1أربعة �أ�شهر  ،و( )10ع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة �إذا مل تكن حامال .
 - 2من تاريخ الوفاة �إلى تاريخ الو�ضع �إذا كانت حامال .
وعلى املتدربة تقدمي ن�سخة من �شهادة وف ــاة زوجهــا �إلى املجلــ�س  ،ومتدد فتــرة تدريــب
املتدربة بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
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املــادة ( ) 31
ت�ستحق املتدربة �إجازة �أمومة ملدة ( )50خم�سني يوما  ،ومتدد فرتة تدريب املتدربة بالفرتة
التدريبة غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 32
ي�ستحق املتدرب ل�سبب طارئ تقدره اللجنة التعليمية �إجازة ملدة (� )7سبعة �أيام كحد �أق�صى
فـي العام الأكادميي دون �أن يلتزم بتعوي�ض ما مياثلها .
املــادة ( ) 33
يجوز منح املتدرب �إجازة حل�ضور �أن�شطة �أكادميية مبا ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام فـي كل
عام �أكادميي � ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من اللجنة التعليمية على الن�شاط
الأكادميي  ،ويلتزم املتدرب �أن يقدم ما يثبت ح�ضوره تلك الأن�شطة .
املــادة ( ) 34
ي�ستحق املتدرب �إجازة بديلة فـي العام الأكادميي �إذا اقت�ضى التدريب عدم متتعه بالإجازة
الر�سمية .
املــادة ( ) 35
ال يجوز ترحيل ر�صيد �أي من �إجازات املتدرب من عام �أكادميي �إلى �آخر .
الف�صل ال�ساد�س
التحويل فـي الربامج التدريبية
املــادة ( ) 36
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س -
التحويل من تخ�ص�ص �إلى �آخر �ضمن املجال نف�سه  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول عام
�أكادميي  ،وكما يجوز للمتدرب التحويل من جمال �إلى �آخر  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول
(� )6ستة �أ�شهر فقط من وجوده فـي املجال ال�سابق  ،ويجب على املتدرب �أن يقدم طلب
التحويل قبل (� )2شهرين على الأقل من نهاية فرتتي التحويل امل�شار �إليهما  ،ويكون
االنتقال من تخ�ص�ص �إلى �آخر مع بداية الفرتة التدريبية التالية  ،و�إكمال املتدرب الفرتة
التدريبية ال�سابقة  ،ويجوز للجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي العام التو�صية باحت�ساب
�أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات التخ�ص�ص اجلديد .
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املــادة ( ) 37
يجوز للمتدرب  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س  -التحويل من برنامج اخت�صا�ص
�إلى �آخر ملرة واحدة فقط خالل �أول ( )2عامني �أكادمييني فقط من وجوده فـي الربنامج
ال�ساب ــق على �أن يقــدم طلـب التحويــل قبل �أربع ــة (� )4أ�شهــر على الأق ــل من نهايــة العـ ــام
الأكادميي .
ويكون االنتقال من برنامج اخت�صا�ص �إلى �آخر مع بداية العام الأكادميي التايل  ،و�إكمال
املتدرب العام الأكادميي ال�سابق  ،ويجوز للجنة التعليمية لربنامج االخت�صا�ص املنقول
�إليه التو�صية باحت�ساب �أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات
برنامج االخت�صا�ص اجلديد .
املــادة ( ) 38
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام التقدم لأحد برامج االخت�صا�ص فـي �أثناء
فرتة تدريبه �إذا ا�ستوفى ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة .
كما يجوز للمتدرب فـي برنامج االخت�صا�ص العودة �إلى الربنامج الت�أ�سي�سي العام خالل
�أول ( )2عامني �أكادمييني بناء على طلبه � ،أو لأ�سباب تقدرها اللجنة التعليمية .
وفـي جميـع الأحــوال  ،يجــوز للجنـة التعليمي ــة التو�صيــة باحت�ســاب �أي فتـرة من فــرتات
التدريب ال�سابقة .
املــادة ( ) 39
يجوز للمتدرب التحويل �إلى برنامج تدريب خارجي ( بعثة �أو منحة ) على �أن يلتزم املتدرب
ب�أحكام االبتعاث املن�صو�ص عليه فـي قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية  ،ووفق
ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
االنقطــاع واالن�سحــاب مـن التدريــب
املــادة ( ) 40
يجوز للمتدرب االنقطاع عن �أو االن�سحاب من التدريب  ،وفقا للآتي :
�أ  -الربنامج الت�أ�سي�سي العام :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي بحد �أق�صى فرتة تدريبية واحدة (� 3أ�شهر)
بعد احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو
الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء  ،على �أن
يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب االنقطاع .
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 - 2يلتزم املتـدرب عنــد عودتـ ــه للتدريــب بتعويــ�ض فتــرة االنقطــاع قبل التقدم �إلى
امل�ست ــوى التدريبــي التالــي  ،وفقا للقواعــد والأحك ــام التي ي�صدرهــا املجل�س
التنفـيذي .
 - 3يجوز للمتدرب االن�سحاب من الربنامج التدريبي بعد موافقة اللجنة التعليمية ،
وي�ستمر املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي
على طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 4يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليميـ ــة بالربنام ــج  ،ووفقـ ــا لل�ش ــروط الت ــي ي�ص ــدر بهـ ــا ق ــرار م ــن الرئيــ�س
التنفـيذي .
ب  -برامج االخت�صا�ص والزمالة :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي لفرتة تدريبية واحدة ( )28ثمانية وع�شرين
يوما عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو
الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء � ،أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س ،
ويلت ــزم املتــدرب ب�إخط ــار اللجن ــة التعليمي ــة بالربنام ــج التدريب ــي والتق�سيـ ــم
التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب
االنقطاع .
 - 2االنقطاع عن التدريب لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية  ،وبحد �أق�صى عام
�أكادميي واحد عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البند ( /1ب) من
هذه املادة بعد �إخطار جهة العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي والتق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س  ،ويلتزم املتدرب فـي هذه
احلالة ب�إعادة العام الأكادميي كامال على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت
�أ�سباب االنقطاع .
 - 3يكون تعوي�ض املتدرب لفرتة االنقطاع وفقا للقواعد والأحكام التي ي�صدرها
املجل�س التنفـيذي  ،وذلك قبل التقدم للم�ستوى التدريبي الأعلى فـي برامج
االخت�صا�ص والزمالة  ،وعلى اللجنة التعليمية تقييم م�ستوى املتدرب �إذا كان
االنقطاع لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية لتحديد م�ستواه التدريبي فـي
الربنامج .
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 - 4يجوز للمتدرب االن�سحاب من برنامج االخت�صا�ص �أو الزمالة بعد �إخطار جهة
العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي واملجل�س  ،وي�ستمر
املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي على
طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 5يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي  ،ووفقا لل�شروط التي ي�صدر بها قرار من
الرئي�س التنفـيذي .
الف�صــل الثامــن
االمتحانــات وال�شهـــادات
املــادة ( ) 41
تكون امتحانات املجل�س على النحو الآتي :
أ�  -امتحان نهاية العام الأكادميي :
 - 1ي ـ�ؤدى نهايــة كل عام �أكادميي  ،ويعتبــر من عنا�صـر تقــدم املتــدرب من م�ستــوى
لآخر  ،وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �آخر �إكلينيكيا .
 - 2حتدد درجة النجاح فـي االمتحان وامتحان الإعادة ح�سب املعايري والأ�س�س التي
ي�ضعها املجل�س .
 - 3يجـب على املتــدرب �إع ــادة العــام الأكادميــي �إذا لــم يج ــتز امتحــان نهاي ــة العــام ،
وامتحان الإعادة ح�سب الإجراءات وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
 - 4يعفى املتدرب فـي ال�سنة الأخرية من الربنامج التدريبي من �أداء امتحان نهاية
العام الأكادميي  ،كما يعفى املتدرب من هذا االمتحان �إذا اجتاز امتحان اجلزء
الأول ل�شهادة االخت�صا�ص فـي ذلك العام الأكادميي ح�سب الإجراءات وال�ضوابط
التي يحددها املجل�س .
ب  -امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان �شرطا �أ�سا�سيا لإكمال التدريب بنجاح  ،كما يعد جزءا
من �شهادة االخت�صا�ص التي مينحها املجل�س  ،وي�شتمل على جزء حتريري ،
ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا .
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 - 2يجوز �أن يخ�ضع املتدرب لهذا االمتحان خالل العام الأكادميي الأول �أو الثاين
�أو الثالث وفق ما تو�صي به اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3حتدد درجة النجاح لأجزاء هذا االمتحان بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها
املجل�س  ،وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث �إلى امل�ستوى الرابع �إال �إذا اجتاز
هذا االمتحان .
 - 4للجنة التعليمية للربنامج التدريبي اقرتاح امتحان بديل فـي حالة عدم توفر
امتحان اجلزء الأول لتخ�ص�ص معني  ،كما يجوز لها و�ضع الإجراءات وال�ضوابط
ذات ال�صلة بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،وعر�ضها على
املجل�س التنفـيذي لالعتماد .
 - 5يجوز للمتدرب الذي مل يجتز االمتحان � ،إعادة االمتحان خالل �سنة من تاريخ
جلو�سه لالمتحان �أول مرة  ،وفـي جميع الأحوال ال ي�سمح للمتدرب ب�أداء هذا
االمتحان لأكرث من ( )3ثالث مرات  ،وفـي حال عدم االجتياز للمرة الثالثة
يلغى قيده من املجل�س .
 - 6يتحمـل املجلــ�س تكاليــف �أداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط  ،ويتحمــل املتــدرب
�أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �إعادة االمتحان فـي املرات التي تليها .
ج  -امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شرتط لأدائه اجتياز فرتة التدريب اخلا�صة بالربنامج التدريبي  ،واجتياز
امتحان كل عام �أكادميي (�إن وجد)  ،وامتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا � ،أو �أي �صيغ
�أخرى يحددها املجل�س .
 - 2يجوز للمتدرب �أداء هذا االمتحان للمرة الأولى خالل ( )6ال�ستة الأ�شهر الأخرية
من العام الأكادميي الأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�صول على موافقة
اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3يجوز للطبيب �أداء هذا االمتحان خالل مدة ال تزيد على (� )2سنتني من تاريخ
احل�صول على �شهادة �إكمال التدريب .
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 - 4يجوز للطبيب الذي مل يجتز هذا االمتحان فـي املرة الأولى �إعادة االمتحان ()3
ثالث مرات كحد �أق�صى خالل فرتة ال تتجاوز ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �أداء
االمتحان للمرة الأولى .
 - 5فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�ستنفاد املحاوالت الأربعة � ،أو
مرور ( )5خم�س �سنوات من تاريخ اكتمال التدريب دون اجتياز امتحان اجلزء
الثاين  ،ف�إنه يخ�ضع لفرتة تدريب �إ�ضافـية ملدة عام  ،وتقوم اللجنة التعليمية
بو�ضع الربنامج التدريبي للمر�شح خالل هذه الفرتة قبل �أن يخ�ضع للمحاولة
الأخرية لأداء هذا االمتحان .
 - 6يجب على الطبيب احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية واملجل�س التنفـيذي
وجهة العمل � -إن وجدت  -على التدريب املن�صو�ص عليه فـي البند ( )5من
الفقرة (ج) من هذه املادة � ،شريطة �أن يكمل الطبيب �سنة التدريب الإ�ضافـية
خالل مدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات بحد �أق�صى بعد �إكمال فرتة التدريب
بالربنامج .
 - 7حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س .
 - 8يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت .
املــادة ( ) 42
مينح املجل�س ال�شهادات الآتية :
�" - 1شهادة �إكمــال الربنامج الت�أ�سي�ســي العــام" متنح للمتدرب بعد �إكمــال الربنامج
الت�أ�سي�سي العام بناء على تقارير تقييم الأداء  ،وت�صدر ال�شهادة بناء على تو�صية
اللجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي  ،واعتماد الرئي�س التنفـيذي .
�" - 2شهادة �إكمال التدريب" متنح للمتدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص بناء على
تقارير تقييم الأداء واجتياز امتحان نهاية العام الأكادميي  ،وامتحان اجلزء الأول
ل�شهادة االخت�صا�ص بنجاح و�إكمال متطلبات التدريب بنجاح  ،وت�صدر ال�شهادة
بنــاء على تو�صيــة من اللجنــة التعليميــة بالربنامـج  ،واملجلــ�س التنفـيذي  ،واعتماد
جمل�س الأمناء .
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�" - 3شهادة االخت�صا�ص" متنح للمت ــدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص  ،واجتياز
امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص بناء على تو�صية اللجنة التعليمية
بالربنامج واعتماد جمل�س الأمناء .
�" - 4شهـ ــادة الزمال ـ ــة" مت ـنــح للمتـ ــدرب بعد �إكم ـ ــال برنامـ ــج الزمال ــة  ،واجتي ــاز
امتحان الزمالة بناء على تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي ،
واعتماد جمل�س الأمناء .
الف�صــل التا�ســع
التدريــب خــارج ال�سلطنــة
املــادة ( ) 43
يجوز �إيفاد املتدرب للتدريب خارج ال�سلطنة ملدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات فـي برنامج
االخت�صا�ص  ،وملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات فـي برنامج الزمالة  ،ويجوز مد
كل منهما ل�سنة �أخرى �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وحت�سب كافة املخ�ص�صات املالية عن
فرتة التدريب على النحو املن�صو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية  ،ووفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
املــادة ( ) 44
يجوز وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س �إيفاد املتدرب خارج ال�سلطنة لإكمال �أن�شطة
�أكادميية �أ�سا�سية  ،ويلتزم املتدرب بااللتحاق بامل�ؤ�س�سة التي يحددها املجل�س وعدم تغيريها
�إال مبوافقتــه  ،و�إذا أ�خ ــل املت ــدرب بذلك � ،أو مل يكمــل الن�شــاط الأكادمي ــي وف ــق التقاريـ ــر
املر�سلــة من قبــل امل�ؤ�س�س ــة املوفــد �إليهــا  ،جــاز للمجل�س �إيقاف الن�شاط الأكادميي و�إلزام
املتدرب بدفع كافة النفقات التي تكبدها املجل�س .
املــادة ( ) 45
يجوز ال�سماح للمتدرب بح�ضور �أن�شطة �أكادميية اختيارية خارج �أو داخل ال�سلطنة على
نفقته اخلا�صة وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س  ،على �أال يخل ح�ضور املتدرب لهذه
الأن�شطة بربناجمه التدريبي .
املــادة ( ) 46
يلتزم املتدرب ب�أن يقدم �إلى املجل�س ما يثبت �إكماله الأن�شطة الأكادميية املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( 44و )45من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 47
حت ــدد املخ�ص�ص ــات املالي ــة للمتــدرب فـي برام ــج االخت�صــا�ص والزمالــة املوف ــد �إلى خ ــارج
ال�سلطنة حل�ضور بع�ض الفعاليات كالدورات التدريبية  ،وور�ش العمل  ،وامل�ؤمترات ،
والندوات  ،واالمتحانات  ،واملقررات  ،وفقا للملحق املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
�إلغــاء القيــد
املــادة ( ) 48
يلغى قيد املتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل ينجح املتدرب فـي التقييم ( )2فرتتني تدريبيتني متتاليتني .
� - 2إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب عاما �إ�ضافـيا واحدا عن مدة التدريب املقررة .
� - 3إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية املعنية
بالربنامج التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 5إذا مل يلتزم املتدرب بقواعد و�أنظمة الربنامج التدريبي �أو لوائح املجل�س �أو �أخالقيات
املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة تنفـيذا لها .
� - 6إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو ب�أخالقيـ ــات املهنـ ـ ــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول م ــرة � ،أو مــع وقــف التنفـي ـ ــذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 7إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة التعليمية
بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 49
يلغى قيد املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص �أو الزمالة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ل ــم ينج ــح ف ــي التقييــم ال�سن ــوي (التقييــم ال ــدوري م ــع امتح ـ ــان نهاي ـ ــة الع ـ ــام
الأكادميي) لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،ولعام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
� - 2إذا مل ينجــح فــي اجتي ــاز امتحــان اجل ــزء الأول ل�شهــادة االخت�صــا�ص بعــد ا�ستنفـ ــاد
جميع الفر�ص .
� - 3إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب ( )2عامني عن مدة التدريب املقررة ب�سبب �ضعف
الأداء الأكادميي  ،وتعوي�ض الفرتات املرتتبة عليه .
وع ــام �أكادمي ــي واح ــد عن م ــدة التدريــب املقـ ــررة ب�سب ــب االنقطـ ــاع عـ ــن التدري ــب ،
�أو لإجازات الأمومة � ،أو العدة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 5إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 6إذا ل ـ ــم يلتـ ــزم املت ـ ــدرب بقواعـ ــد و�أنظم ـ ــة الربنام ـ ــج التدريب ـ ــي �أو لوائـ ــح املجل ـ ــ�س
�أو ب�أخالقيات املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة
تنفـيذا لها .
� - 7إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو �أخالقيـ ــات املهنــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول مــرة � ،أو مع وقف التنفـيذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 8إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة الطبية املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 50
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا ب�إلغاء قيد املتدرب عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )49 - 48من هذه الالئحة  ،ويعترب املتدرب موقوفا عن التدريب �إلى
حني �إلغاء قيده .
املــادة ( ) 51
ال يج ــوز إ�عـ ــادة قيد املت ــدرب باملجل ــ�س بعد �إلغــاء قيــده وفقــا لأحك ــام املادتيــن ()49 - 48
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 52
يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب خالل مدة احلب�س االحتياطي  ،ف�إذا حفظ التحقيق ،
�أو مل يق�ض ب�إدانتــه جاز للمجل�س �إعادتــه �إلى التدري ــب  ،على �أن تعو�ض فرتة االنقطــاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 53
�إذا �صدر حكم غري نهائي فـي جناية � ،أو جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة � ،أو ب�أخالقيات
املهنة يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب حتى ي�صري احلكم نهائيا  ،ف�إذا �ألغيت العقوبة ،
�أو مل يق ــ�ض ب�إدانت ــه ج ــاز للمجلـ�س �إعادته �إلى التدريب  ،على �أن يعو�ض فرتة االنقطاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها  ،و�إذا كانت �أكرث من ( )3ثالث فرتات
تدريبية يعيد العام الأكادميي .
الف�صــل احلـــادي ع�شــر
املخالفــات واجلــزاءات
املــادة ( ) 54
تتولى اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي النظر فـي املخالفات التي تقع باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،ويجوز للجنة بعد ثبوت املخالفة
لفت نظر املتدرب � ،أو �إنذاره  ،بح�سب نوع �أو ج�سامة املخالفة  ،وذلك وفقا للإجراءات
وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يو�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة تقدرها اللجنة التعليمية .
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املــادة ( ) 55
�إذا قام املتدرب بتكرار املخالفة �أو كانت املخالفة ج�سيمة يكون للرئي�س التنفـيذي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي والتق�سيم التنظيمي باملجل�س  ،توقيع �أحد
اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار النهائي مع و�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة .
� - 2إلغاء قيد املتدرب .
املــادة ( ) 56
يحق للمتدرب التظلم �إلى الرئي�س التنفـيذي من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه
الالئح ــة خـ ــالل (� )60ستني يوم ــا من تاريخ علمــه بالق ــرار  ،وللرئي ــ�س التنفـيــذي البــت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد
مبثابة رف�ض للتظلم .
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ملحـــق
املخ�ص�صات املالية حل�ضور فعاليات خارج ال�سلطنة
مدة الفعالية

املخ�ص�ص املايل

الفعالية التي تكون مدتها
من يوم واحد ،
وحتى (� )7سبعة �أيام

()60
�ستون رياال عمانيا يوميا

()45
الفعالية التي تزيد مدتها
على (� )7سبعة �أيام  ،خم�سة و�أربعون رياال عمانيا يوميا
وحتى ( )30ثالثني يوما
 (� )622ستمائة واثنان وع�شرونالفعالية التي تزيد مدتها رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
يوما للدول العربية
على ( )30ثالثني يوما ،
 ( )915ت�سعمائة وخم�سة ع�شروحتى ()180
رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
مائة وثمانني يوما
يوما لبقية دول العامل

م�ستحقات �أخرى

ر�سوم ت�سجيل +
ت�أ�شرية دخول +
تذكرة �سفر
�سياحية +
ت�أمني �صحي

الفعالية التي تزيد مدتها املخ�ص�صات املالية ذاتها ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
(الدكتوراه)  ،واملن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفـيذية
على ()180
مائة وثمانني يوما لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
 -وي�صرف للموفد املخ�ص�ص املايل ذاته املقرر للفعالية عن �أيام ال�سفر والعودة .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
�إعـــــــــالن
تعل ــن دائ ــرة امللكي ــة الفكريـ ــة عـن طلب ــات الب ـ ــراءات املقبول ــة  ،وعل ــى ك ــل ذي م�صلحـ ــة
احلق فـي االعت ـ ــرا�ض �أمـ ــام الدائرة خـ ــالل ( )120يوم ــا من تـ ـ ــاريــخ الن�شر وذلــك طبق ــا
للمـ ــادة (  - 5 - 9ج ) وفق ـ ــا لأحكـ ـ ــام قان ــون حقـ ــوق امللكيـ ــة ال�صناعي ـ ــة ال�صـ ــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطـ ــانــي رقـ ـ ـ ــم  2008/67وامل ـ ـ ـ ــادة ( )31م ـ ــن الئحت ـ ـ ــه التنفـيذي ـ ــة ال�ص ـ ـ ــادرة بالقـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم . 2008/105
رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية
البيــان الببليوجرافـي

الرمــــــز

رقـم الطلــب

21

تاريـخ تقديــم الطلــب

22

رقــم الأ�سبقيــة

31

تاريــخ الأ�سبقيــة

32

بلــد الأ�سبقيــة

33

ت�سميــة االختـراع

54

الو�صــف املخت�صـر

57

ا�ســم طالــب البــراءة

71

ا�ســم املختـرع

72

ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة

73
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(OM/P/2017/000023 )21
)22/1/2017 (22
(027484/ 62 )31
(22/7/2014 )32
(US )33
()54

طريقة ال�ستخراج �سوائل معاجلة من تيارات حمتوية على �أمالح لفلزات �أر�ضية
قلوية .

()57

طريقة ال�ستخراج �سوائل معاجلة من تيار �شحنة يحتوى على مائع معاجلة ماء ,
وكاتيون فلز �أر�ضي قلوي واحد على الأقل  .وت�شتمل الطريقة على تفاعل كاتيون
فلز �أر�ضي قلوي واحد على الأقل مع �أنيون منا�سب لتكوين را�سب ملح غري مذاب
متاما فـي املاء  ,ويتكون الرا�سب فـي �أحد �أعمدة التقطري التجزيئي التي بها دائرة
�إعادة تدوير جربية �أو وعاء وم�ضي �سريع به دائرة �إعادة تدوير م�سخنة جربيا .

)CCR TECHNOLOGIES (71
)AYRES٫ Steven (72
TROFIMUK٫ Terrance
ABRY٫ Raymond
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)OM/P/2014/000007 (21
)8/1/2014 (22
)61/ 506.015 (31
)8/7/2011 (32
)US (33
)(54

بويل ببتيدات خيمرية وهجني بعامل ( )VIIIوطرق ا�ستخدامها .

)(57

يتعلق االخرتاع احلايل بطرق �إعطاء عامل ( )VIII FVIIIمعالج ()FVIII
�أحادي ال�سل�سلة �أو توليفة من ذلك طرق �إعطاء بويل ببتيدات خيمرية وهجني
ت�شتمل على عامل ( )VIIIبويل ببتيدات خيمرية وهجني ت�شتمل على عامل
( )VIIIبويل نوكليوتيدات م�شفرة لتلك البويل ببتيدات اخليمرية والهجني
خاليا ت�شتمل على هذه البويل نوكليوتيدات وطرق لإنتاج هذه البويل ببتيدات
اخليمرية والهجني با�ستخدام هذه اخلاليا .

)Bioverativ Therapeutics Inc (71
)JIANG Haiyan (72
BITONTI Alan J
DUMONT Jennifer A٫
OTTMER Matt
NUGENT Karen٫
LOW Susan
MCKINNEY Byron
SOMMER Jurg
LI Lian
PETERS Robert
PIERCE Glenn
LUK Alvin
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)OM/P/2016/000151 (21
)18/5/2016 (22
)61/905408 (31
)18/11/2013 (32
)US (33
)(54

جهاز يعمل باملوجات فوق ال�صوتية ي�ستخدم لتقليل كمية غاز مذاب و�/أو �شوائب
فـي حمام معدن من�صهر وطريقة لذلك .

)(57

جهاز يعمل باملوجات فوق ال�صوتية ي�شتمل على حمول طاقة يعمل باملوجات فوق
ال�صوتية  ،م�سبار يعمل باملوجات فوق ال�صوتية ملحق مبحول الطاقة  ،ي�شتمل
على طرف وقناتي تو�صيل غاز �أو �أكرث ممتدة عرب امل�سبار  ،ونظام تو�صيل غاز .
طريقة لتقليل كمية غاز مذاب و� /أو �شوائب فـي حو�ض معدن من�صهر  ،ت�شتمل
الطريقة على ت�شغيل اجلهاز يعمل باملوجات فوق ال�صوتية فـي حمام املعدن
املن�صهر و�إدخال غاز ك�سح فـي نظام تو�صيل الغز  ،عرب قنوات تو�صيل الغاز  ،و�إلى
حمام املن�صهر مبعدل لكل م�سبار يعمل باملوجات فوق ال�صوتية .

)SOUTHWIRE COMPANY LLC (71
)RUNDQUIST VICTOR F (72

-54-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

�إعـــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة  ،وذلك وفقـ ــا للمادة ( )10من �أحك ــام
قانــون حق ــوق امللكي ــة ال�صناعي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/67وامل ــادة ()36
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . 2008/105
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Int. Cl.

)(51

 1املعهد البرتويل  ,الإمارات العربية املتحدة
� 1سعيد حممد �سامل ال ح�سن اخلزرجي  ،الإمارات العربية املتحدة
� 2سارة حممد را�شد �سعيد الظاهري  ،الإمارات العربية املتحدة
 3فاطمة حممد عبدالعزيز خليفة الهاملي  ،الإمارات العربية املتحدة
 1املعهد البرتويل  ،الإمارات العربية املتحدة
 1التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة � ،ص.ب  109 :ر.ب  136 :م�سقط � ،سلطنة عمان
رقم البي �سي تي  PCT/IB2014/063171 :تاريخه  2014/7/17 :طلب دويل
رقم الأ�سبقية  61/856,744 :تاريخها  2013/7/21 :الدولة  :الواليات املتحدة الأمريكية
براءة اخرتاع
جهاز لتجميع املياه من الرطوبة اجلوية
تبد�أ احلماية من تاريخ  2014/7/17وتنتهي بتاريخ 2034/7/16

( )57الو�صف املخت�صر
يتعلـ ــق االخت ــراع احلال ــي بجه ــاز لتجميـ ــع املي ـ ــاه من الرطوبـ ــة اجلويـ ــة ي�شمـ ــل مـ ــادة ما�صـ ــة للميـ ــاه
( ، )water absorbing materialجـ ـ ـ ــدار حمايـ ـ ـ ـ ــة ( )protection wallوحاويـ ـ ــة مي ـ ــاه
( . )water containerيكون جدار احلماية ( )protection wallفـي �شكل م�سامي  .ت�صنع املادة
املا�صة للمياه ( )water absorbing materialمن بوليمر ( )polymerح�سا�س لدرجة احلرارة
م ــع درجـ ــة حرارة ف�صل طور ،مت�ضمنا )PNIPAM) Poly(N-isopropylacrylamide) ،
(� ، )Poly(vinylphosphonateإلخ  ،عندما تكون درجة حرارته �أقل من درجة حرارة ف�صل الطور ،
يكـ ــون البوليم ـ ــر ( )polymerاحلـ ــ�سا�س لدرجـ ــة ال ــحرارة فـي حالــة متميهة منتفخة  ،م�شكال رابطة
هيدروجني مع جزيئات املياه  ،وذلك المت�صا�ص املياه من الهواء  ،عندما تكون درجة حرارته �أعلى من درجة
حرارة ف�صل الطور املذكورة  ،يكـون البوليمـ ــر ( )polymerاحل�س ــا�س لدرجـ ــة
احلرارة فـي حالة مزالة التميه متقل�صة  ،م�شكال رابطة هيدروجني مع جزيئات
بوليمــر ( )polymerح�س ــا�س لدرج ــة احلـ ــرارة �آخــر  ،وذلك لطـ ــرد امليـ ــاه �إلــى
حاوية املياه (. )water container
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DEVICE FOR WATER COLLECTION FROM ATMOSPHERIC MOISTURE
Protection starting from 17/07/2014
(57) Abstract

to 16/07/2034

A device for collecting water from atmospheric moisture comprises water absorbing material, a protection wall
and a water container. The protection wall is in a porous form. The water absorbing material is made of the
temperature responsive polymer with a phase separation temperature, including Poly(N-isopropylacrylamide)
(PNIPAM), Poly(vinylphosphonate) and etc. when its temperature is below phase separation temperature, the
temperature responsive polymer is in a swollen hydrated state, forming hydrogen bond with water molecules; so
as to absorb water from the air. When its temperature is above said phase separation temperature, the temperature
responsive polymer is in a shrunken dehydrated state, forming hydrogen bond with other temperature responsive
polymer molecules; so as to expel the water to the water container.
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 1كومبايند باور �إل �إل �سي  ،دي بي �إيه هايرباليت �إينريجي  ،الواليات املتحدة الأمريكية
 1جون دي �إت�ش كينغ  ،الواليات املتحدة الأمريكية
 2نيكوال�س � ،إيه كرامير  ،الواليات املتحدة الأمريكية
� 3إريك �إي تانغ  ،الواليات املتحدة الأمريكية
 4كري�ستوفر جيه �أول�سن  ،الواليات املتحدة الأمريكية
 1كومبايند باور �إل �إل �سي  ،دي بي �إيه هايرباليت �إينريجي  ،الواليات املتحدة الأمريكية
 1التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة � ،ص.ب  109 :ر.ب  136 :م�سقط � ،سلطنة عمان
رقم البي �سي تي  PCT/US2014/053786 :تاريخه  2014/9/3 :طلب دويل
رقم الأ�سبقية  61/873,714 :تاريخها  2013/9/4 :الدولة  :الواليات املتحدة الأمريكية
براءة اخرتاع
�أنظمة وطرق لتوليد الطاقة من �أ�شعة ال�شم�س
تبد�أ احلماية من تاريخ  2014/9/3وتنتهي بتاريخ 2034/9/2

( )57الو�صف املخت�صر
مت تقدمي جممع عاك�س للأ�شعة ال�شم�سية  solar reflector assemblyلتوليـ ــد
الطاق ـ ــة  generating energyمن الأ�شعة ال�شم�سية  . solar radiationيتم تهيئة
املجمع العاك�س للأ�شعة ال�شم�سية  solar reflector assemblyليتم توظيفه على
ج�سم داعم لل�سائل  supporting body of liquidليقوم بعك�س الأ�شعة ال�شم�سية
 solar radiationعلى املجمع ال�شم�سي  . solar collectorللمجمع العاك�س
للأ�شعة ال�شم�سية � solar reflector assemblyأنبوب ممدود elongated tube
ذات جزء داخلي يي�سر ثقل �سائل  ، ballast liquidم�صنوع من مادة �شبه �صلبة
 semi-rigid materialوجزء م�سطح  flat sectionيتم بناءه داخل جدار الأنبوب �أو
يرتبط بجدار الأنبوب  .يتم ربط مادة عاك�سة  reflective materialباجلزء امل�سطح
املذكور من جدار الأنبوب لتقوم بعك�س �أ�شعة ال�شم�س  . solar radiationحيث �أن
للأنبوب املمدود حمور دوران  axis of rotationموجه عموما ب�شكل موازي ل�سطح
اجل�سم الداعم لل�سائل . supporting body of liquidمن املمكن للأنبوب املمدود
� elongated tubeأن يكون م�شوهـا ب�شكــل مطاطـ ــي � elasticallyأو لدن plastically
من خالل تطبيق عزم دوران  torqueعلــى طولــه  ،بحي ــث ت�ص ـب ــح املتجه ــات
العموديـ ــة  normal vectorsعل ـ ــى ال�سط ـ ـ ـ ــح امل�سط ـ ــح  flat-surfaceعنـ ــد ك ـ ـ ــل
نهاي ـ ـ ــة مـ ـ ــن الأنب ـ ـ ــوب حماذيـ ـ ـ ــة  alignmentلبع�ضه ـ ـ ــا البع ـ ـ ــ�ض وب�شك ـ ــل كبيـ ـ ــر .
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SYSTEMS AND METHODS OF GENERATING ENERGY FROM SOLAR RADIATION
Protection starting from 03/09/2014 to 02/09/2034

(57) Abstract

A solar reflector assembly is provided for generating energy from solar radiation. The solar reflector assembly is configured
to be deployed on a supporting body of liquid and to reflect solar radiation to a solar collector. The solar reflector assembly
has an elongated tube having an inner portion to facilitate liquid ballast, made of semi-rigid material and a flat section built
into a wall of the tube or attached to the wall of the tube. A reflective material attached to said flat section of the wall of the
tube to reflect solar radiation. The elongated tube has an axis of rotation oriented generally parallel to a surface of a
supporting body of liquid. The elongated tube may be elastically or plastically deformed by application of a torque along its
length, so as to bring flat-surface normal vectors at each end of the tube largely into alignment with each other.
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PCT/MD2012/000001 17/1/2012
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()30
( )12براءة اخرتاع
طريقة الإخطار عن م�شرتك م�ستقبل للمكاملة فـي غياب ر�صيد كافـي للطرف املتكلم .
()54
تبد�أ احلماية من تاريخ  2012/1/17وتنتهي بتاريخ 2032/1/16

( )57يتعلق االخرتاع احلايل بات�صال تليفوين  ،وحتديدا بطرق الإخطار عن امل�شرتك امل�ستقبل للمكاملة فـي
�شبكات االت�صال � ،أي فـي غياب ح�ساب دائن متاح للطرف املتكلم  ،وميكن ا�ستخدامه فـي �أنظمة االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية املتنقلة احلالية  ،مبا فـيها  ، GSM , 3GSM , 3G , CDMA , WCDMAوغريها .
فـ ــي الطريق ــة يتم تزويد كل م�شرتك فـي ال�شبكة بفر�صـ ــة الو�ص ــول إ�لـ ــى ال�شبكـ ــة لالت�صـ ــاالت ال�صادرة ،
ب�ص ــرف النظ ــر ع ــن و�ض ــع ح�سابـ ــه /ح�سابه ــا  ،وبقبول االت�صال و�/أو ا�ستقبال ر�سائل امل�شرتك املتكلم دون
احل�ساب الدائن املدفوع م�سبقا  .ويت�صل امل�شرتك املتكلم برقم هاتف امل�شرتك امل�ستقبل للمكاملة  ،ويحــدد
م�شغـ ــل امل�شت ــرك املتكلـ ــم �سيولتـ ــه املاليـ ــة  ،بـ ــناءا عل ــى بـ ــدء ات�صال بوا�سطة امل�شرتك املتكلم  ،الذي ال
يكون لديه ح�ساب دائن متاح  ،لإر�ساله �إلى امل�شرتك امل�ستقبل للمكاملة يتم توجيه االت�صال ال�صادر من
خالل امل�شغل الذي يخدم امل�شرتك املتكلم �إلى خادم نقل ومتحكم وبناءا على �أمره يف�صل امل�شرتك املتكلم .
يعال ــج اخل ــادم الناقل واملتحكم املعلوم ــات الناجتة وي�شكل ات�صال عبور  ،بوا�سطة ات�صال العبور من خالل
امل�شغل الذي يخدم امل�شرتك املتكلم يتم حتويل ات�صال �صادر �إلى �شبكة امل�شغل الذي يخدم امل�شرتك امل�ستقبل
للمكاملة فـي �صورة ات�صال معلومات  ،يخطر باالت�صال املفقود .يتم �إن�شاء �إخطار ب�ش�أن االت�صال املفقود
للم�شرتك امل�ستقبل للمكاملة  ،مما يقدم املعلومات حول امل�شرتك املتكلم  ،ويتم قطع املعلومات بعد ا�ستقبالها
بوا�سطة امل�شرتك امل�ستقبل للمكاملة  .تتكون النتيجة  ،الناجتة بوا�سطة الطريقة املطلوب حمايتها  ،من
زيادة موثوقية و�سهولة االت�صال بني امل�شرتكني فـي حالة غري منتظمة � ،أي بناءا على تع�سر امل�شرتك املتكلم .
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Patent
METHOD FOR NOTIFICATION OF A CALLED SUBSCRIBER IN THE
ABSENCE OF SUFFICIENT CREDIT OF THE CALLING PARTY.
Protection starting from 17.01.2012 to 16.01.2032

(57) The invention relates to telephone communication, in particular to methods for notification of the
called subscriber in the communication networks, namely in the absence of the calling party's valid
credit account, and can be used in existing mobile telecommunications systems, including GSM, 3
GSM, 3G, CDMA, WCDMA, and others. In the method each subscriber of the network is provided with
an opportunity to get network access for outgoing calls, regardless of the status of his/her account, and
to accept the call and/or receive the calling subscriber's messages without the pre-paid credit account.
The calling subscriber dials the phone number of the called subscriber; the operator of the calling
subscriber determines his solvency; upon initiation of a call by the calling subscriber, who does not
have a valid credit account, for its transmission to the called subscriber the outgoing call is directed
through the operator serving the calling subscriber to a forwarding and controlling server and at its
command disconnects the calling subscriber. The forwarding and controlling server processes the
obtained information and forms a transit call, by the transit call through the operator serving the calling
subscriber is transferred an outgoing call to the operator's network serving the called subscriber as an
information call, notifying of the missed call. A notification about the missed call is created for the
called subscriber, providing information about the calling subscriber, and the information call is
disconnected after its receipt by the called subscriber. The result, obtained by means of the claimed
method, consists in increasing the reliability and ease of communication between subscribers in an
irregular situation, namely upon insolvency of the calling subscriber.
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تركيبة ت�شتمل على غبار فرن ووال�ستونيت وطريقة ال�ستخدامها فـي تكوينات جوفية
()54
تبد�أ احلماية من تاريخ  2014/7/30وتنتهي بتاريخ 2034/7/29
( )57تتعلق التج�سيدات بعمليات التثبيت بالأ�سمنت  ،وب�شكل �أكرث
حتديدا  ،فـي جت�سيدات معينة  ،برتكيبات قابلة لل�شك ت�شتمل
على غبار فرن ووال�ستونيت وطرق ال�ستخدامها فـي تكوينات
جوفية  .يك�شف �أحد التج�سيدات عن طريقة للتثبيت بالأ�سمنت
ت�شتمل على  :توفري تركيبة قابلة لل�شك ت�شتمل على غبار فرن ،
وال�ستونيت  ،وماء  ،وال�سماح للرتكيبة القابلة لل�شك بال�شك .

-62-

)1306( اجلريدة الر�سمية العدد
Patent / English Abstract
Sultanate Of Oman
Ministry Of Commerce &
Industry
Directorate General Of Commerce
Intellectual Property Department

(22)

December 27, 2015

(21)

OM/P/2015/00338

(44)

March 17, 2019
Official Gazette No.: 1285

(45)
(11)

000311

C04B 18/04 , 18/08
(51) Int. Cl.
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. [US/US]
(71) 1
2
CHATTERJI, Jiten
(72) 1
BRENNEIS, Darrell, Chad
2
ADAMS, Baya
3
RODDY, Craig, Wayne
4
(73) 1
2
(74) 1
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY
2
(30)
PCT/US2014/048935 30.07.2014

(12)
(54)

13/955,516
31.07.2013
US
Patent
COMPOSITION COMPRISING KILN DUST AND WOLLASTONITE AND
METHOD OF USE IN SUBTERRANEAN FORMATIONS.
Protection starting from 30.07.2014 to 29.07.2034

(57) Embodiments relate to cementing operations and, more particularly, in certain
embodiments, to settable compositions that comprise kiln dust and wollastonite and
methods of use in subterranean formations. An embodiment discloses a method of
cementing comprising: providing a settable composition comprising kiln dust,
wollastonite, and water; and allowing the settable composition to set.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام
قانـون (نظـام) العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123432 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض والتنظيف  ،املنظفات املختلفة عن ما هو م�ستخدمة فـي عمليات
الت�صنيع والأغرا�ض الطبية  ،مبي�ض الغ�سيل  ،منعمات الن�سيج ال�ستحدمات الغ�سيل ،
مزيالت البقع  ،منظفات لغ�سالة ال�صحون  ،العطور  ،م�ستح�ضرات التجميل (با�ستثناء
م�ستح�ضرات التجميل الطبية)  ،املعطرات  ،مزيالت الروائح لال�ستخدام ال�شخ�صي
واحليوانات  ،ال�صابون (با�ستثناء ال�صابون الطبي)  ،م�ستح�ضرات العناية بالأ�سنان ،
معجون الأ�سنان  ،ملعمات الأ�سنان  ،م�ستح�ضرات تبيي�ض الأ�سنان  ،غ�سول الفم لي�س
لأغرا�ض طبية  ،م�ستح�ضرات الك�شط  ،قما�ش ال�صنفرة  ،ورق زجاج  ،حجر اخلفاف ،
معاجني الك�شط  ،م�ستح�ضرات تلميــع للجلــود والفـينيـ ــل واملعـ ــادن واخل�ش ـ ــب  ،ملمع ـ ــات
والكرميات للجلود والفـينيل واملعادن واخل�شب � ،شمع للتلميع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جوروك توريزم فـي مادينجليك انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :انكوي ماهالي�سي  ،ا�سكي�شهري كارايولو بولفاري  ،نو  ، 96 :مريكيز ,
كوتاهيا  ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2018/11/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل  :امل�ستقبل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  592 :ر.ب  115 :مدينة ال�سلطان قابو�س
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(1306) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
∫ÉªYC’G áWÉ°Sh äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ™«ªŒ , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
∞«æ°üJ/ÚªãJ äÉeóN , äÉeóÿG Ëó≤Jh äÉéàæŸG ™«H ∫É› »`a í°üædG äÉeóNh
IQGOEG , ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∫ÉªYCÓd á∏≤à°ùe äÉ©LGôeh äÉª««≤J Ò`aƒJ ¬«`a ÉÃ ∫ÉªYC’G
πµ°T ≈∏Y Úµ∏¡à°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¥ƒ°ùàdG äÉfQÉ≤e , ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe
AGOB’ á©LGôeh äÉeóÿGh ™∏°ùdG »©FÉH ∞∏àfl ÚH AÓª©dG áeóNh QÉ©°SCÓd äÉfQÉ≤e
äÉYÉ°ùdGh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ∂dP »`a ÉÃ èàæŸGh ™FÉÑdG
∫õæŸG ™∏°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äÉ«fhÎµdE’Gh ÜÉ©dC’G äÓ¨°ûeh Ωó≤dG á°ùÑdCGh á«còdG
äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh ™«ªŒ , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh π«ªéàdG äÉeóNh ™∏°Sh ïÑ£ŸGh
™∏°S ójQƒàH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ÉgÒZh èàæŸG äGõ«‡h QÉ©°SC’G äÉfQÉ≤eh äÉjóàæŸGh
™bƒe Ò`aƒJ , AGô°ûdG QGôb PÉîJG øe Gƒæµªàj ≈àM º¡dÉªYCG hCG Úµ∏¡à°ùŸG äÉeóNh
äÉ«°UƒJh ∫ÉªYC’G äÉ©LGôeh ∫ÉªYC’G äÉª««≤Jh ∫ÉªYC’G ádÉMEG øª°†àj ÊhÎµdEG
Ò`aƒJh øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H èjhÎd Úµ∏¡à°ùŸG πÑb øe ô°ûæJ ∫ÉªYC’G
Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¥ƒ°S ∫ÓN øe Ú©FÉÑdG ≈dEG êƒdƒdG øe øjÎ°ûŸG Úµªàd äÉeƒ∏©ŸG
á«éjhÎdG äÉ≤HÉ°ùŸG ∫ÓN øe øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H èjhôJ , (âfÎfE’G)
øjÎ°ûŸG ójhõJ ∫ÓN øe Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûŸG ÚH äÓeÉ©ŸG π«¡°ùJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh
§ÿG ≈∏Y á«fÓYEG áMÉ°ùe Ò`aƒJ , äÉeóÿG hCG/h ™∏°ùdG hCG/h Ú©FÉÑdG ∫ƒM äÉeƒ∏©Ã
∫ÉªYC’G ∫ƒM åëÑdG äÉYÓ£à°SG , äÉeóÿGh ™∏°ùdG øY ¿ÓYE’Gh èjhÎ∏d Iô°TÉÑe
äÉYÓ£à°S’G áeÉbEG , ¥Gƒ°SC’Gh ∫ÉªYC’G ∫ƒM äÉ«FÉ°üM’Gh ôjQÉ≤àdG Ò`aƒJh ¥Gƒ°SC’Gh
Ò`aƒJ , ä’É≤ŸGh ôjQÉ≤àdG áHÉàµd äÉ«FÉ°üM’G ™ªLh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©e øª°†àJ äÉfÉ«H IóYÉb
, äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ´ÉLÎ°SGh π«∏–h øjõîJh ™«ªŒh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
äÉeóN , ájõ«`ØëàdGh á«éjhÎdG §£ÿG , AÓª©dG A’h §£N , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T IQGOEG
äÉeóN , ∫ÉªYC’Gh äÉcô°ûdÉH á≤∏©àŸG AGÈÿG AGQBGh äÉeƒ∏©ŸG , ∫ÉªYC’G Ú°ù–h èjhôJ
. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóNh èàæŸG äÉeƒ∏©e
¢S.Ω.O.Ω É°ùµjQƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
≈æÑe , 1 : ºbQ ≥HÉW , ¢S.Ω.O.Ω ∫ÉªYC’G õcôe , 3947 : ºbQ IóMƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 3 ¢ùµ∏Ñª«L ófBG …QÓjƒL
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1306) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
∫ÉªYC’G áWÉ°Sh äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ™«ªŒ , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
∞«æ°üJ/ÚªãJ äÉeóN , äÉeóÿG Ëó≤Jh äÉéàæŸG ™«H ∫É› »`a í°üædG äÉeóNh
IQGOEG , ájQÉŒ ¢VGôZC’ ∫ÉªYCÓd á∏≤à°ùe äÉ©LGôeh äÉª««≤J Ò`aƒJ ¬«`a ÉÃ ∫ÉªYC’G
πµ°T ≈∏Y Úµ∏¡à°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¥ƒ°ùàdG äÉfQÉ≤e , ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe
AGOB’ á©LGôeh äÉeóÿGh ™∏°ùdG »©FÉH ∞∏àfl ÚH AÓª©dG áeóNh QÉ©°SCÓd äÉfQÉ≤e
äÉYÉ°ùdGh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ∂dP »`a ÉÃ èàæŸGh ™FÉÑdG
∫õæŸG ™∏°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äÉ«fhÎµdE’Gh ÜÉ©dC’G äÓ¨°ûeh Ωó≤dG á°ùÑdCGh á«còdG
äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh ™«ªŒ , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh π«ªéàdG äÉeóNh ™∏°Sh ïÑ£ŸGh
™∏°S ójQƒàH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ÉgÒZh èàæŸG äGõ«‡h QÉ©°SC’G äÉfQÉ≤eh äÉjóàæŸGh
™bƒe Ò`aƒJ , AGô°ûdG QGôb PÉîJG øe Gƒæµªàj ≈àM º¡dÉªYCG hCG Úµ∏¡à°ùŸG äÉeóNh
äÉ`` ` «°UƒJh ∫É`` `ªYC’G äÉ`` `©LGôeh ∫ÉªYC’G äÉ`` `ª««≤Jh ∫É`` `ªYC’G ádÉMEG øª``°†àj »``fhÎµdEG
Ò`aƒJh øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H èjhÎd Úµ∏¡à°ùŸG πÑb øe ô°ûæJ ∫ÉªYC’G
Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¥ƒ°S ∫ÓN øe Ú©FÉÑdG ≈dEG êƒdƒdG øe øjÎ°ûŸG Úµªàd äÉeƒ∏©ŸG
á«éjhÎdG äÉ≤HÉ°ùŸG ∫ÓN øe øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™«H èjhôJ , (âfÎfE’G)
øjÎ°ûŸG ójhõJ ∫ÓN øe Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûŸG ÚH äÓeÉ©ŸG π«¡°ùJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh
§ÿG ≈∏Y á«fÓYEG áMÉ°ùe Ò`aƒJ , äÉeóÿG hCG/h ™∏°ùdG hCG/h Ú©FÉÑdG ∫ƒM äÉeƒ∏©Ã
∫É`` ªYC’G ∫ƒ`` M åëÑdG äÉYÓ£à°SG , äÉ`` eóÿGh ™`` ∏°ùdG øY ¿ÓYE’Gh èjhÎ∏d Iô°TÉÑe
äÉYÓ£à°S’G áeÉbEG , ¥Gƒ°SC’Gh ∫ÉªYC’G ∫ƒM äÉ«FÉ°üM’Gh ôjQÉ≤àdG Ò`aƒJh ¥Gƒ°SC’Gh
Ò`aƒJ , ä’É≤ŸGh ôjQÉ≤àdG áHÉàµd äÉ«FÉ°üM’G ™ªLh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©e øª°†àJ äÉfÉ«H IóYÉb
, äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ´ÉLÎ°SGh π«∏–h øjõîJh ™«ªŒh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
äÉeóN , ájõ«`ØëàdGh á«éjhÎdG §£ÿG , AÓª©dG A’h §£N , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T IQGOEG
äÉeóN , ∫ÉªYC’Gh äÉcô°ûdÉH á≤∏©àŸG AGÈÿG AGQBGh äÉeƒ∏©ŸG , ∫ÉªYC’G Ú°ù–h èjhôJ
. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóNh èàæŸG äÉeƒ∏©e
¢S.Ω.O.Ω É°ùµjQƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
≈æÑe , 1 : ºbQ ≥HÉW , ¢S.Ω.O.Ω ∫ÉªYC’G õcôe , 3947 : ºbQ IóMƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 3 ¢ùµ∏Ñª«L ófBG …QÓjƒL
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1306) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
QÉ«àNG »`a IóYÉ°ùŸG ¢Vô¨H äÉéàæŸG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , äÉÑ∏£dG AÉØ«à°SG äÉeóN
QÉÑNC’Gh ∂∏¡à°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG äÉLÉM á«Ñ∏àd áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG
ábÉ«∏dGh áë°üdGh äÉeƒµ◊Gh á°SÉ«°ùdGh ∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸGh ¬«`aÎdGh á°VÉjôdÉH á≤∏©àŸG
ƒªædGh IÉ«◊G Üƒ∏°SCGh ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ¢ù≤£dGh á«fóÑdG
á°VƒŸGh äGQÉ≤©dGh ∫ÉØWC’G ƒ‰h º«∏©àdGh äÓ°UGƒŸGh π≤ædGh ájÈdG äÉÑcôŸGh »°üî°ûdG
Ö£dGh ïjQÉàdGh Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸGh ‹õæŸG QƒµjódGh ïÑ£dGh ïÑ£dGh ΩÉ©£dGh º«ª°üàdGh
á«eƒµ◊G ¿hDƒ°ûdGh á°SÉ«°ùdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ¿ƒfÉ≤dGh
QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , äÉéàæŸG øe á©°SGh áYƒªéÃ ≥∏©àJ ∂∏¡à°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸGh
ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûeh á«dÉ◊G çGóMC’G ∫ƒM QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG ójóëàdÉHh ∫ÉªYC’ÉH á≤∏©àŸG
äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , É¡«∏Y ôKDƒJh ∫ÉªYC’ÉH ≥∏©àJ É¡fƒc »ª«¶æàdGh »©jô°ûàdGh …OÉ°üàb’G
Qó°üe Ò`aƒJ ójóëàdÉHh äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J »àdG á«dB’G äÉÑ∏£dG ÈY ∂∏¡à°ùª∏d
Ò`aƒJh º««≤Jh ¿ÉµŸG ójó–h åëÑ∏d (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ∂∏¡à°ùª∏d ‹BG
äÉeƒ∏©eh äÉeóNh ™FÉ°†H øe á©°SGh áYƒª› ΩGóîà°SGh ∑Ó¡à°SGh AGô°ûd äÉgÉŒ’G
¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY Úµ∏¡à°ùª∏d
øe ÉgÒZh á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈∏Y ôaƒàJ iôNCG QOÉ°üeh ™bGƒeh äÉeƒ∏©ª∏d
. øjôNBÓd ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«fhÎµdE’G äÉµÑ°ûdG
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/6/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, 2019/1/31 : á`` `jƒdhC’G ï`` ` jQÉJ , 88284215 : á`` ` jƒdhC’G º`` ` bQ) : á`````jƒdhC’G ≥`````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á`` ` `jƒdhC’G ó`` ` ∏H
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127897 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
, π`` «ªŒ äGô`` °†ëà°ùe , á`` jô£Y äƒjRh Qƒ£Y , ¿ƒ`` `HÉ°U , §`` °ûch »∏Lh π``≤°Uh ∞«¶æJ
. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
IQÉéà∏d Qƒ£©dG IôgƒL á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ¢VÉjôdG ,11444 : Ü.Q 15410 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
128577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. É¡eRGƒdh ÉgDhGõLCGh á«æeCG äGÒeÉc , (äGÒeÉc) ôjƒ°üJ ä’BG
≈°S ∫EG ∫EG , ¢ùµ«fhÎµ«dEG ∂«JQÉeQƒ°ùæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉ`` `j’ƒdG , 33487 Gó`` `jQƒ∏a , ¿ƒ`` JGQ É`` cƒH , ƒ`` `«æaCG ¢Sô`` ¨fƒc 6600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
, 2019/3/7 : á`` ` ` ` `jƒdhC’G ï`` ` ` ` jQÉJ , 88330333 : á`` `jƒdhC’G º`` ` ` ` ` bQ) : á`````jƒdhC’G ≥`````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á`` ` jƒdhC’G ó∏H
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129030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. äÉjô£ØdG äGó«Ñeh ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñeh äGô°û◊G äGó«Ñe πª°ûJh , äÉaB’G äGó«Ñe
¢SEG/ ¬jCG Éaƒæ«ªc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G
∑QÉ‰ódG , 7673 , óf’hQ , QƒHQÉg , 78 è«`ØfhQƒÑjÉK : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
Ö°ûÿGh CGó°üdG øe ¿OÉ©ŸG ájÉbƒd Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸGh ¬«cÓdGh ¢û«fQƒdGh äÉfÉgódG
¿OÉ©ŸGh ¿GƒdC’G â«ÑãàH á°UÉÿG ájhÉª«µdG OGƒŸGh áZÉÑ°üdG OGƒeh áfƒ∏ŸG OGƒŸGh ∞∏àdG øe
. áaôNõdGh ¢û≤ædG »`a Ωóîà°ùJ »àdG ¥ƒë°ùŸG hCG ìGƒdCG πµ°T IòîàŸG
äÉfÉgó∏d Iôjõ÷G ™æ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 61961 §«°ûe ¢ù«ªN , 1900 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
Ö°ûÿGh CGó°üdG øe ¿OÉ©ŸG ájÉbƒd Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸGh ¬«cÓdGh ¢û«fQƒdGh äÉfÉgódG
¿OÉ©ŸGh ¿GƒdC’G â«ÑãàH á°UÉÿG ájhÉª«µdG OGƒŸGh áZÉÑ°üdG OGƒeh áfƒ∏ŸG OGƒŸGh ∞∏àdG øe
. áaôNõdGh ¢û≤ædG »`a Ωóîà°ùJ »àdG ¥ƒë°ùŸG hCG ìGƒdCG πµ°T IòîàŸG
äÉfÉgó∏d Iôjõ÷G ™æ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 61961 §«°ûe ¢ù«ªN , 1900 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
129603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
(∑OÉf) á«YGQõdG á«ªæà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11461 ¢VÉjôdG , 2557 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. (»FÉ«ª«c) á÷É©e âjR , íHÉµe ™FÉe , ‹hQó«g âjR
…O »J ∫CG.ƒc ≠æjójGôJ ófBG Ωƒ«dhÎ«H …ÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
â«°ù‚GQ , …OÉaÉ¡Ñ«`a …ƒ°U 1 , QhÉJ »J & »H »J Qƒ∏a ¢ûJCG »J 9-10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10900 ∑ƒµfÉH , ∑É°TƒJÉ°T , ∑É°TƒJÉ°T , 19
2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. Ωƒë°T , äÉ≤dõe , äÉææ°ùŸG âjR , â«jõJ OGƒe
…O »J ∫CG.ƒc ≠æjójGôJ ófBG Ωƒ«dhÎ«H …ÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
â«°ù‚GQ , …OÉaÉ¡Ñ«`a …ƒ°U 1 , QhÉJ »J & »H »J Qƒ∏a ¢ûJCG »J 9-10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10900 ∑ƒµfÉH , ∑É°TƒJÉ°T , ∑É°TƒJÉ°T , 19
2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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128290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
∫ƒªëŸG ≥«Ñ£J ≥jôW øY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ âfÎfE’G ÈY á«`aô°üŸG äÉeóÿG
. π«ªëà∏d
»æÑeƒc ófCG ƒZQÉa õ∏jh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, âjƒcQÉe ófCG , åµ«°S 176-9305 ¿CG »°S ¬jCG ΩCG , Îæ«°S ƒZQÉa õ∏jh 1700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 55479 ÉJƒ°ù«æ«e , ¢ù«dƒHÉæ«e
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

128474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ΩƒædG äÉHGô£°VG á÷É©Ÿ á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
óà«ª«d , ƒc âæ«ª‚Ée …O ófBG QBG …É°ùjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 112 - 8088 ƒ«cƒW , ƒc- ƒ«µfƒH , »eƒ°ûJ -4 GhÉµ«°ûjƒc , 10- 6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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128475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
øjõîJ , äÉYOƒà°ùŸG »`a øjõîàdG äÉeóN , øjôNBÓd ™FÉ°†ÑdG ™jRƒJh øjõîàdG äÉeóN
, á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh (™∏°ùdG Ò`aƒJ) OGóeE’G äÉeóNh ™∏°ùdG π«°UƒJh øë°T , ™∏°ùdG
. π≤æ∏d Ió©ŸG ™∏°ù∏d ∞«∏¨àdG OGƒe , ƒ÷Gh äGQÉ£≤dGh äÉæMÉ°ûdG ≥jôW øY ™FÉ°†ÑdG π≤f
»°S ∫G ∫G , ƒdƒHCG äQÉŸh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 72716 ¢SÉ°ùfÉcQCG , π«`ØfƒàæH , âjÎ°S 8 GP , ƒ«∏HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
128476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
(AGô°ûdG á«∏ªY ó«cCÉJ) ábOÉ°üe AGôLEG äÉeóN Ò`aƒJ Gójó–h á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉeóN
(ASP)≥«Ñ£J áeóN Ò`aƒJ , áeóÿG ΩÉ“E’ É«LƒdƒæµJ äGP èeGôHh Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH
á÷É©Ã íª°ùJ ™aó∏d áHGƒÑc ¬eGóîà°S’ á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d èeÉfÈH õ«ªàj …òdG
¢Vô©d ∂dPh ôJƒ«Ñªc ΩOÉN OÉéjEGh ôjƒ£J , Iô°TÉÑŸG ™aódG äÉ«∏ªY hCG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H
™bGƒe áaÉ°†à°SGh áfÉ«°Uh AÉ°ûfEGh º«ª°üJh äÉ«›ÈdG É°†jCGh á«ŸÉ©dG IQÉéàdG π«¡°ùJ
Ö∏£dG áeóN , øjôNBÓd âfÎfE’G ÈY á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d á©HÉJ ™bGƒeh á«ŸÉY ájQÉŒ
™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒªéŸ áFõéàdGh á∏ª÷G ™jRƒàH õ«ªàJ »àdG âfÎfE’G ÈY áÑ°SƒëŸG
. á«cÓ¡à°S’G
»°S ∫G ∫G , ƒdƒHCG äQÉŸh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 72716 ¢SÉ°ùfÉcQCG , π«`ØfƒàæH , âjÎ°S 8 GP , ƒ«∏HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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128664 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
á«°†ØdG QÉàîŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
128874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
á¡cÉØdG äGƒ°ûMh , ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdGh á¡cÉØdG IóHR Gójó–h áaÉ°†ŸG IõgÉ÷G áª©WC’G
¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á©æ°üŸG á¡cÉØdG Ióª› ¬cGƒa , á©æ°üŸG ¬cGƒØdG , õÑÿG ≈∏Y áªFÉ≤dG
äÉ«HôŸGh »∏«÷G , ΩhôØe º◊ , IóªéŸG ¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á©æ°üŸG á¡cÉØdG , Iô°†ëŸG
≥«MÉ°ùe , Ió°û≤dGh Í÷G äGƒ°ûM , á¡cÉØdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉLÉLõdGh , á¡cÉØdG ¢ùjôgh
. ôFÉ£ØdGh äÉæé©ŸG ¬cGƒØdGh Í÷G äGƒ°ûM , Iô°†ëŸG äGô°ùµŸG , ËôµdG ≈∏Y áªFÉb
∂fG , ROhƒa ¿hGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 49201 ¿É¨«°û«e , ¿ƒ°ùcÉL , OhQ âæLQÉ°S 3333 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
, âjƒµ°ùH , RQC’G ∂©c , ∂©µdG , äÉjƒ∏M , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùe , ÚëW
äÉjƒ∏M , ƒ∏◊G ∫ƒØdG ¿ƒé©e øe ¿ÉÑ°†b , è∏ãe …É°T , Ëôc ¢ùjBG , áÁôµdÉH ±ÉH , õÑN
, hÉcÉc , äÉjƒ∏M , OÎ°ùµdG , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉéàæe , »∏«÷G øe Iô°†fi
. (≥fÉ≤ædG ∞FÉØd) ≥fÉ≤f , äÉ°ûeô≤ŸG , âjƒµ°ùH
óàª«d õ¨fódƒg Rô°ûàæaƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , ¬jG QG 2»°S ƒ«∏HO , ¿óæd , âjÎ°S ôJGh 1 , ¢ShÉg Üƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
129497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
äÓeÉM , ∫ÉMôJh ôØ°S ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M , ô°üÿG ÖFÉ≤M , ájhój ÖFÉ≤M
, äÓ¶ŸG , (Oƒ≤ædG ÖFÉ≤M) ßaÉfi , Oƒ≤ædG ßaGƒM , áë£°ùe ájó∏L ßaÉfi , ä’óÑdG
, á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd ÖFÉ≤M , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ¿DƒŸG áHôLCG , ô¡¶dG ≈∏Y ádƒªëŸG ÖFÉ≤◊G
, ájó∏L ÖFÉ≤M , í«JÉØe ä’ÉªM , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ∫GƒeCÓd ÖFÉ≤M , Ú«°VÉjôdG ÖFÉ≤M
øe á`` Yƒæ°üe ß`` aÉfi , ájó«∏≤J á`` jó∏L ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi , ájó«∏≤J ájó∏L ÖFÉ≤M
ÖFÉ≤M , ájòMCÓd ÖFÉ≤M , QÉ£eCÓd IOÉ°†e ÖFÉ≤M , (äGhOCÓd ÖFÉ≤M) ßaÉfi , ó∏÷G
. 18 ∞æ°üdG/áÄØdG »`a É¡©«ªL áLQóŸG (á©àeC’G áeÓY) ÖFÉ≤ë∏d äÉfÉ«H äÓeÉM , ôØ°S
óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»c ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , OhQ øjó«°T 24 , 1586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1110-1…Gh
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-75-

(1306) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

129498 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
πjhGô°S , ó∏÷G øe ¢ùHÓe , ¢ûjQ/ÖZR ¢ùHÓe , ¢SCGôdG á°ùÑdCG , Ωó`≤dG á°ùÑdCG , ¢ùHÓe
, Iô`` «°üb π`` `jhGô°S , Ò°üb »à– ∫Ghô°S , π`` «WÉæH , õæ«÷G ∫É``£æH , äÉà«cÉL , á«à–
¢ùHÓe , (äÒ°T ≈J) ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , äÉà«cÉL , ¿É°üª≤dG QhÉ°SCG , ¿É°üª≤dG
, IRƒ∏H , (á∏«fÉa) á«∏NGO ¿É°üªb , (äÒ°T ≈J) ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , ΩÉªcCG ¿hóH
, ôjô◊G hCG ±ƒ°üdG øe ácƒÑfi ¿É°üªb äÉjRôL , ∞WÉ©e , äGQó°U , äGQó°U , äGQƒæàdG
¢ù`` `HÓe , ôjô◊G hCG ±ƒ°üdG øe ácƒÑfi ¿É`` ` °üªb , á`` `«°VÉjQ ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ¢ù`HÓe
¢ùHÓe , ábô©e äGÎ°S , ôaƒ∏ÑdG , ÚJÉ°ùa , äGAÉÑY , õØ≤dG á°VÉjQ ¢ùHÓe , á«°VÉjQ
´ÉØd , á«ª°SQ äÉ©Ñb , äÉ©Ñb , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«`aƒ°U äGõæc , (¥ô©∏d á°UÉe) á«∏NGO
á≤«°V ÜÉ«K , ÜQGƒL , ¥É°ù∏d Iƒ°ùc , áeõMCG , IÒ°üb ÜQGƒL , ≥æ©dG äÉ£HQ , (á«`aƒc)
, AÉª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , ±ÉØNCG , áÑbôdG äGP ájòMCG , ájòMCG , …óã∏d äÉjôjó°U , áªµfi
ƒ`` °ùµJh É`` ©e ™`` `HQC’G ™`` HÉ°UC’G ƒ°ùµJ ≠°SôdGh ó«∏d äGRÉØb , (¢ù`` `HÓe) äGRÉ`` Øb , äGAÉÑ©dG
. º°ù÷G IQGôM ≈∏Y ®ÉØë∏d á«∏NGO ¢ùHÓe , (¢ùHÓe) ácƒÑfi ¢ùHÓe , GOôØæe ΩÉ¡HE’G
óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»c ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , OhQ øjó«°T 24 , 1586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1110-1…Gh
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
129535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, ∫ÉMôJh ôØ°S ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M , ô°üÿG ÖFÉ≤M , ájhój ÖFÉ≤M
, (Oƒ≤ædG ÖFÉ≤M) ßaÉfi , Oƒ≤ædG ßaGƒM , áë£°ùe ájó∏L ßaÉfi , ä’óÑdG äÓeÉM
ÜÉ`` ©dCÓd ÖFÉ≤M , ∞àµdG Ö`` FÉ≤M , ¿DƒŸG áHôLCG , ô¡¶dG ≈∏Y ádƒªëŸG ÖFÉ≤◊G , äÓ¶ŸG
, í«JÉØe ä’ÉªM , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ∫GƒeCÓd ÖFÉ≤M , Ú«°VÉjôdG ÖFÉ≤M , á«°VÉjôdG
, ájó«∏≤J ájó∏L ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi , ájó«∏≤J ájó∏L ÖFÉ≤M , ájó∏L ÖFÉ≤M
, QÉ£eCÓd IOÉ°†e ÖFÉ≤M , (äGhOCÓd ÖFÉ≤M) ßaÉfi , ó∏÷G øe áYƒæ°üe ßaÉfi
. (á©àeC’G áeÓY) ÖFÉ≤ë∏d äÉfÉ«H äÓeÉM , ôØ°S ÖFÉ≤M , ájòMCÓd ÖFÉ≤M
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óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»c ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , OhQ øjó«°T 24 , 1586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1110-1…Gh
2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
129689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
ô`` `«Z äÉ`` `jô°û≤dG , »`` ◊G ÒZ QÉëŸG , á`` «◊G ÒZ ∑Éª°SC’G , á«M ÒZ ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG
, Ióª› äÉjô°ûb , óª› ∂ª°S , IóªéŸG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG , »◊G ÒZ ¿É«HhôdG , á«◊G
, á`` Ñ∏©ŸG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG äÉéàæe , ∞ØéŸG QÉëŸG , ∞ØéŸG ∂ª°ùdG , áXƒØëŸG ∑Éª°SC’G
äÉ`` `éàæe , äÉ`` ` LÉLR »`a ICÉÑ©ŸG á`` `jôëÑdG ä’ƒ`` `cCÉŸG äÉéàæe , á`` Ñ∏©ŸG ∑É`` ª°SC’G äÉ`` éàæe
∑Éª°SC’G äÉéàæe , á©æ°üŸG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG äÉéàæe , äÉLÉLR »`a ICÉÑ©ŸG ∑Éª°SC’G
øe Ió©ŸG áª©WC’G , ∑Éª°SC’G øe áYƒæ°üŸG á«FGò¨dG äÉéàæŸG , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd Ió©ŸG
∂ª°ùdG áÑLh , á©æ°üŸG ∑Éª°SC’G ñôØJ , ¿ƒ©£∏°ùdG º◊ ó«∏≤J , ∂ª°ùdG ≥é°S , ∑Éª°SC’G
, πcCÓd á◊É°U äƒjR , πcCÓd á◊É°üdG á©æ°üŸG ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd
äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , äGhGô°†ÿGh áØØéŸG ¬cGƒØdG , äGhGô°†ÿGh áNƒÑ£ŸG ¬cGƒØdG
ñƒÑ£ŸG hCG …QƒØdG AÉ°ù◊G , Iô°†ëŸG »eÉeGOG , áØØéŸG äGhGô°†ÿG ó«ªŒ , IóªéŸG
. AÉ°ù◊G ™æ°üd äGô°†ëà°ùe , É≤Ñ°ùe
¿ƒ`` ` Ñ«f ¢SBG ≠`` ` `æjójôJ ƒ`` ` °ùdhCG) É`` °ûjÉc »µ«°TƒHÉc ¿É``°ùjƒ°S ¿ƒÑ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
(…O »J ∫G , É°ûjÉc ¿É°ùjƒ°S
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - ƒJÉæ«e , »eƒ°ûJ -1»°TÉÑª«°T -»°û«f , 1-3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥`` ` «bódG , ƒ`` ZÉ°ùdGh É`` ` cƒ«HÉàdG , RQC’G , á``«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ`` ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õ`` ÑÿG , Üƒ``Ñ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
130148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
»`` `fƒjõØ∏àdG å`` ` ÑdG , »`` YGPE’Gh »`` fƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉ`` `ÑfC’G ä’Éch äÉeóN º``jó≤J
. áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh
ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 61451 ¢VÉjôdG , ΩÉ©dG É`` `«∏©dG ´QÉ°T , É«∏©dG »M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
á≤∏©àŸG AGQB’Gh á«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ
≈`` ∏Y Ö`` jQóàdG ∫É`` `› »`a âfÎfE’G ≈∏Y QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH
. äÉjQhódGh äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG
ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 61451 ¢VÉjôdG , ΩÉ©dG É«∏©dG ´QÉ°T , É«∏©dG »M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
130204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ∂∏dG äGAÓW Gójó–h ¢û«fQƒdGh äÉfÉgódG
, AÓ£∏d ≥«°ü∏àdG OGƒe , ΩÉN »©«ÑW èæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ∏àdG OGƒe , ∞∏àdG øe
®É`` Ø◊G AÓ`` W , ¢ùµJÓdG äÉ`` ` fÉgO , á«¨ª°U äÉéæJGQ , äÉ`jô£ØdG ƒ``ªæd IOÉ`` °†e äÉ`` fÉgO
, ¿ÉgódG äÉ¨Ñ°U , Ωƒ«æŸCG äÉfÉgO , ¿ÉgO ¥ƒë°ùe , äÉjô£Ø∏d ó«Ñe ¿ÉgO , Ö°ûÿG ≈∏Y
, CGó°ü∏d IOÉ°†e äÉfÉgO , AÉæÑ∏d äÉfÉgO , ÊÉ°SôN ¿ÉgO , á«àjR äÉfÉgO , ÆƒHóŸG ó∏é∏d ÈM
. ¢û«fQƒdGh Ió°ùcC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G äÉfÉgO
¬jG.»H.¢SG É«dÉ£jEG ÒæjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«dÉ£jEG , (hCG »H)ƒ«HÒæ«e 40061 , 34 …QƒjQƒ«`ØfG »°ûfhQ É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
á``«FÉHô¡c äÉ`` côfi , á«YÉæ°üdG äÉ``JƒHhôdG , (á`` dhÉæe Iõ¡LCG) á``«µ«JÉeƒJCG ø`` ë°T ä’BG
Qƒ`` ` «°S , á``jÈdG äÉ`` ÑcôŸG ±Ó`` `îH , äÉcôëŸG , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a á``eóîà°ùŸG ±ÓîH
±Ó`` `îH äÉ`` ` ææ°ùe ≥jOÉæ°U , (ä’BG AGõLCG) π`` eÉfi , á«dB’G ¢ShÎdG äÉYƒª› , ä’BÓd
QÉÑ¨dG ádGREG äGó©e , á«FÉHô¡µdG ∞«¶æà∏d Iõ¡LCGh ä’BG , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG
. ∞«¶æàdG äÉjÉ¨d
óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«HƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿Gƒjhõc 1001 ºbQ , ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf 1»°S ∑ƒ∏H , 22h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
130422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
á`` `«FÉHô¡c äÉ`` `côfi , á`` «YÉæ°üdG äÉ`` JƒHhôdG , (á`` `dhÉæe Iõ`` ¡LCG) á`` «µ«JÉeƒJCG ø``ë°T ä’BG
Qƒ`` `«°S , á`` jÈdG äÉÑcôŸG ±Ó`` îH , äÉ`` `côëŸG , ájÈdG äÉ`` ÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH
±Ó`` îH äÉ`` ææ°ùe ≥`` `jOÉæ°U , (ä’BG AGõLCG) π`` `eÉfi , á«dB’G ¢ShÎdG äÉ``Yƒª› , ä’BÓd
QÉÑ¨dG ádGREG äGó©e , á«FÉHô¡µdG ∞«¶æà∏d Iõ¡LCGh ä’BG , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG
. ∞«¶æàdG äÉjÉ¨d
óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«HƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf 1»°S ∑ƒ∏H , 22h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ ¿Gƒjhõc 1001 : ºbQ
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
AÉcòdG ™e ájô°ûH á«æH hP ‹BG ¥ƒ∏fl (äƒHhQ) , (πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH) ôJƒ«Ñªc èeGôH
äÉfÓYE’G äÉMƒd , á«æeC’G áÑbGôŸG äÉJƒHhQ , AGôª◊G â– á©°TC’G äÉØ°TÉc , »YÉæ£°U’G
, ≥jô◊G äÉjÉØW , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG , á«MÓe äGhOCG , äÉJƒHhôdG º«∏©J , á«fhÎµdE’G
. (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d) äGÒeÉc
óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«HƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿Gƒjhõc 1001 : ºbQ , ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf 1»°S ∑ƒ∏H , 22h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
130424 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
, (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , ≈eO , (á«fÉHÉj áÑ©d) ƒµæ«°ûJÉH , äÉJƒHhôdG áÑ©d , ÜÉ©dCÓd RÉ¡L
. ájÉeQ äGhOCG , ∂ª°ùdG Ió«°U IóY , ΩÉ°ùLC’G AÉæH Iõ¡LCG , Ö©∏d äGôc , á«Mƒd ÜÉ©dCG
óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«HƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf 1»°S ∑ƒ∏H , 22h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ ¿Gƒjhõc 1001 : ºbQ
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 51078 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/6/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  883 :فـي 2009/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ادفان�س ماقازين ببل�شرز انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :دي�سكفري جولف  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  850 :ثريد أ�فـينيو  ،نيويورك  ،نيويورك  ، 10022الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 51079 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/6/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  883 :فـي 2009/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ادفان�س ماقازين ببل�شرز انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :دي�سكفري جولف  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  850 :ثريد أ�فـينيو  ،نيويورك  ،نيويورك  ، 10022الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019 /8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48863 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/8/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  882 :فـي 2009/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ام  .او  .جون اند �سونز (اك�سبورت�س)
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ماجنالي�س فودتيك برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :هندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سا�شرتي رود  ،نيليكونو ثري�سور دي�سرتيكت  ،كريال �ستيت
 - 680005الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 72337 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/1/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  985 :فـي 2012/9/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بروبرتي فايندر  ,منطقة حرة  -ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بروبرتي فايندر �آي بي هولدينغ ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جزء من الطابق  ، 8برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 72338 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/1/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  985 :فـي 2012/9/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بروبرتي فايندر  ,منطقة حرة  -ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بروبرتي فايندر �آي بي هولدينغ ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جزء من الطابق  ، 8برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 72339 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/1/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  985 :فـي 2012/9/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بروبرتي فايندر  ,منطقة حرة  -ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بروبرتي فايندر �آي بي هولدينغ ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جزء من الطابق  ، 8برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م

-85-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 8260 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/7/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  692 :فـي 2001/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة عمر قا�سم العي�سائي للت�سويق املحدودة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ال�شركة الوطنية لل�صناعات الغذائية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فرميك�س بالزا � -شارع �إبراهيم اجلفايل  -حي الأندل�س ،
�ص.ب 8680:جدة  - 21492اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/7/30:م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 18470 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  769 :فـي 2004/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة عمر قا�سم العي�سائي للت�سويق املحدودة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ال�شركة الوطنية لل�صناعات الغذائية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فرميك�س بالزا � -شارع �إبراهيم اجلفايل  -حي الأندل�س ،
�ص.ب  8680:جدة  - 21492اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/7/30:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 61492 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/10/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  913 :فـي 2010/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شارع الدولية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :مدينة النحا�س �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 334 :ر.ب 131 :
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/8/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 18269 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 8 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/12/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  745 :فـي 2003/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�س دبليو كاي يوتن�سيلريي ا�س � .أر  .ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :ستانلي بالك & ديكري ايطاليا ا�س  .ار  .ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :انريجي بارك  20871 , 6فـيمري�سات (ام بي) � ،إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2016/9/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91123 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�سرتازينيكا كوالبورا�شن فـينت�شرز  ,ال ال �سى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالينت هولدينغز ايرالند
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :ايرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3013 :اليك درايف �سيتي وي�ست بيزني�س كامب�س دبلن 24
ايرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ايرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91124 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�سرتازينيكا كوالبورا�شن فـينت�شرز  ,ال ال �سى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالينت هولدينغز ايرالند
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :ايرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3013 :اليك درايف �سيتي وي�ست بيزني�س كامب�س دبلن 24
ايرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ايرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91125 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�سرتازينيكا كوالبورا�شن فـينت�شرز  ,ال ال �سى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالينت هولدينغز ايرالند
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :ايرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3013 :اليك درايف �سيتي وي�ست بيزني�س كامب�س دبلن 24
ايرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ايرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 93803 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/12/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1162 :فـي 2016/9/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�سرتازينيكا كوالبورا�شن فـينت�شرز  ,ال ال �سى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالينت هولدينغز ايرالند
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :ايرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3013 :اليك درايف �سيتي وي�ست بيزني�س كامب�س دبلن 24
ايرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :ايرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/8/20:م
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�إعـــــــــالن
تعلـن دائ ــرة امللـكي ــة الفـكريــة وفـقــا لأحـك ــام املــادة ( )19مـن قانــون (نـظ ــام) العـالمـات
التجاريــة لدول جملـ ــ�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربيـة ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقـ ــم � ، 2017/33أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
م
1
2
3

رقم
العالمة
30007
52841
54466

4

3376

5
6

59709
21281

7

55662

8

59284

9

59285

59584 10
59585 11
57512 12

ا�سم ال�شركة
حمالت �سلمان �ش.م.م
حمالت �سلمان �ش.م.م
حمالت �سلمان �ش.م.م
كرافت فوودز دامنارك �أنتلت�شوال
بروبريتي �أيه بي �أ�س
كادبوري يو كيه ليميتد
هايونداي موتور كومباين
ال�شركة العمانية للزيوت النباتية
وم�شتقاتها �ش.م.م
ال�شركة العمانية للزيوت النباتية
وم�شتقاتها �ش.م.م
ال�شركة العمانية للزيوت النباتية
وم�شتقاتها �ش.م.م
م�ؤ�س�سة ريام لال�ستثمار والتجارة
�ش.م.م
م�ؤ�س�سة ريام لال�ستثمار والتجارة
�ش.م.م
�شركة اعتماد للت�سويق واخلدمات
�ش.م.م
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تاريخ
املهنة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2003/2/23
التجارة وال�صناعة 2008/8/11
التجارة وال�صناعة 2008/11/16
التجارة وال�صناعة 1989/11/15
التجارة وال�صناعة 2009/10/24
التجارة وال�صناعة 1999/11/17
التجارة وال�صناعة 2009/1/24
التجارة وال�صناعة 2009/10/4
التجارة وال�صناعة 2009/10/4
التجارة وال�صناعة 2009/10/21
التجارة وال�صناعة 2009/10/21
التجارة وال�صناعة 2009/6/3

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة
58239 13
58240 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20586
20587
20588
20589
20590
20591
20592
20593
20594
20595
20596
20597
20599
20600
20601
20602

ا�سم ال�شركة
�شركة اعتماد للت�سويق واخلدمات
�ش.م.م
�شركة اعتماد للت�سويق واخلدمات
�ش.م.م
فرياري ا�س.بي .أ�
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي�.أ
-91-

املهنة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2009/7/13
التجارة وال�صناعة 2009/7/13
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4
1999/8/4

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة
20680 31
20681 32
33

3231

34

3232

35

3234

36

3235

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

21599
21600
21601
21602
21603
21604
60582
60583
60584
21695
21696
21697

ا�سم ال�شركة
فرياري ا�س.بي�.أ
فرياري ا�س.بي .أ�
�سامي داربى فودز �أند بفريجيز
ماركيتينغ ا�س دى ان.بى ات�ش دى
�سامي داربى فودز �أند بفريجيز
ماركيتينغ ا�س دى ان.بى ات�ش دى
�سامي داربى فودز �أند بفريجيز
ماركيتينغ ا�س دى ان.بى ات�ش دى
�سامي داربى فودز �أند بفريجيز
ماركيتينغ ا�س دى ان.بى ات�ش دى
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
ريكيت بنك�سري ا�س�.أ.ار.ال
كوالكوم انكوربوريتد
كوالكوم انكوربوريتد
كوالكوم انكوربوريتد
�سوبارو كوربوري�شن
�سوبارو كوربوري�شن
�سوبارو كوربوري�شن
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تاريخ
املهنة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 1999/8/16
التجارة وال�صناعة 1999/8/16
التجارة وال�صناعة 1989/11/7
التجارة وال�صناعة 1989/11/7
التجارة وال�صناعة 1989/11/7
التجارة وال�صناعة 1989/11/7
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1999/12/27
1999/12/27
1999/12/27
1999/12/27
1999/12/27
1999/12/27
2009/12/21
2009/12/21
2009/12/21
2000/1/15
2000/1/15
2000/1/15

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

م
49
50
51

رقم
العالمة
21803
21804
21805

59201 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

60462
60463
60464
59885
59886
60573
60574
36089
36090
36091
58520
58521
58522
58523
58524
58525

ا�سم ال�شركة
ال�شركة ال�سعودية للزيوت
ال�شركة ال�سعودية للزيوت
ال�شركة ال�سعودية للزيوت
كابو�شيكي كاي�شا ادفيك�س
(�أدفيك�س كو  ,ليمتد)
�أرديني انرتنا�شيونال انك
�أرديني انرتنا�شيونال انك
�أرديني انرتنا�شيونال انك
بريجر كينغ كوربوري�شن
بريجر كينغ كوربوري�شن
بريجر كينغ كوربوري�شن
بريجر كينغ كوربوري�شن
حممد ها�شم تاجر �سرمة
حممد ها�شم تاجر �سرمة
حممد ها�شم تاجر �سرمة
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
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تاريخ
املهنة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2000/1/31
التجارة وال�صناعة 2000/1/31
التجارة وال�صناعة 2000/1/31
التجارة وال�صناعة 2009/9/27
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2009/12/15
2009/12/15
2009/12/15
2009/11/4
2009/11/4
2009/12/20
2009/12/20
2005/4/10
2005/4/10
2005/4/10
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

م
69
70
71
72
73
74

رقم
العالمة
58526
58527
58528
58529
58530
58531

56781 75
18682 76
54876 77
54879 78
54882 79
58934 80
58938 81
58942 82
20819 83

ا�سم ال�شركة

املهنة

يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
يونيفار انك
م�ؤ�س�سة م�صبح بن عبدالل ـ ــه بن
حمد ال�سنيدي
ون وورلد االيان�س ال ال �سي
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
البو�سعيدي ومن�صور جمال
و�شركاهم
مريو غليو فا�شن ا�س �آر ال

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

-94-

تاريخ
الت�سجيل
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12
2009/8/12

التجارة وال�صناعة 2009/4/12
التجارة وال�صناعة 1998/9/13
التجارة وال�صناعة 2008/12/14
التجارة وال�صناعة 2008/12/14
التجارة وال�صناعة 2008/12/14
التجارة وال�صناعة 2009/9/8
التجارة وال�صناعة 2009/9/8
التجارة وال�صناعة 2009/9/8
التجارة وال�صناعة 1999/8/29

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة
21071 84
58231 85
86
87
88
89
90
91
92
93

59751
59752
59753
20381
59878
6482
6483
19525

94

1058

95

2883

96

2884

97

2885

98

3056

99

3058

ا�سم ال�شركة
مريو غليو فا�شن ا�س �آر ال
جاكوب�س دووي �أيجبريت�س دي
�إي جي �إم بي �إت�ش
�سو�سيتي بيك
�سو�سيتي بيك
�سو�سيتي بيك
اف بي كي كوربوري�شن
كيتو (تايالند) كو  ،ليمتد
لوريل جي ام بي ات�ش
لوريل جي ام بي ات�ش
�أ�س  .جي جي لي�سكو �أل �أل �سي
ال�شركة الوطنية للمنظفات
ال�صناعية (�ش.م.ع)
مان نوت�سفار ت�سوغة
�أكتنجزل�شافت
مان نوت�سفار ت�سوغة
�أكتنجزل�شافت
مان نوت�سفار ت�سوغة
�أكتنجزل�شافت
باير كان�سيومري كري ايه جي
باير كان�سيومري كري هولدينغز
ال ال �سي
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تاريخ
املهنة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 1999/10/12
التجارة وال�صناعة 2009/7/12
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2009/10/25
2009/10/25
2009/10/25
1999/6/16
2009/11/4
1992/1/13
1992/1/13
1999/2/22

التجارة وال�صناعة 1989/5/24
التجارة وال�صناعة 1989/10/3
التجارة وال�صناعة 1989/10/3
التجارة وال�صناعة 1989/10/3
التجارة وال�صناعة 1989/10/17
التجارة وال�صناعة 1989/10/17

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة
 3059 100باير كان�سيومري كري ايه جي
 3063 101باير كان�سيومري كري ايه جي
 3096 102بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
 3097 103بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
باير فارما اكتنجيزل�شافت
3099 104
 3100 105بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
باير فارما اكتنجيزل�شافت
3101 106
 3102 107بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
 3104 108بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
 3105 109بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
 3106 110بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
باير فارما اكتنجيزل�شافت
3107 111
باير فارما اكتنجيزل�شافت
3108 112
 3109 113بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بــروب ــرتــي
جي ام بي ات�ش
ا�سم ال�شركة

-96-

تاريخ
املهنة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 1989/10/17
التجارة وال�صناعة 1989/10/17
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة

ا�سم ال�شركة

املهنة

تاريخ
الت�سجيل

 3111 114بــايــر انتيليكــت�ش ـ ــوال بـ
ات�شـروب ــرتــي التجارة وال�صناعة 1989/10/18
جي ام بي
115
116
117
118
119

58506
59799
59800
2264
2265

23050 120
23051 121
23052 122
123
124
125
126
127
128
129
130

49541
2803
2804
2805
2806
2782
3424
3425

جروبو م�سكارو  ,ا�س.ال
باير كون�سومر كري ايه جي
باير كون�سومر كري ايه جي
ليبي�س براند هولدن ليمتد
ليبي�س براند هولدن ليمتد
ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الب�سكويت واحللويات املحدودة
ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الب�سكويت واحللويات املحدودة
ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الب�سكويت واحللويات املحدودة
�شركة �إعمار العقارية
جون كرين  ،انك
جون كرين  ،انك
جون كرين  ،انك
جون كرين  ،انك
�إك�سايد تكنولوجيز
ميكرو�سوفت كوربوري�شن
ميكرو�سوفت كوربوري�شن
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2009/8/10
2009/11/1
2009/11/1
1989/8/23
1989/8/23

التجارة وال�صناعة 2000/7/12
التجارة وال�صناعة 2000/7/12
التجارة وال�صناعة 2000/7/12
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/3/30
1989/9/26
1989/9/26
1989/9/26
1989/9/26
1989/9/23
1989/11/22
1989/11/22

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

رقم
م
العالمة
59812 131
59813 132
57721 133
134
135
136
137
138
139

2832
3019
3020
3394
3400
3438

3453 140
3454 141
3455 142
143
144
145
146

21045
21046
21161
21294

ا�سم ال�شركة

املهنة

تاريخ
الت�سجيل

برومات
ري�سري�شأن �فأندـي تكنلوجي التجارة وال�صناعة 2009/11/1
�سنرت �
برومات
ري�سري�شأن �فأندـي تكنلوجي التجارة وال�صناعة 2009/11/1
�سنرت �
بيك ت�شيلو (�
إنديا) برايفيت التجارة وال�صناعة 2009/6/16
ليمتد
التجارة وال�صناعة 1989/10/1
يونيلفر ان.فـي
كنور  -ناهر ميتيل اكتنجزل�شافت التجارة وال�صناعة 1989/10/11
كنور  -ناهر ميتيل اكتنجزل�شافت التجارة وال�صناعة 1989/10/11
التجارة وال�صناعة 1989/11/22
كونوبكو  ،انك
التجارة وال�صناعة 1989/11/22
كونوبكو  ،انك
هاوبار كوربوري�شن ليمتد التجارة وال�صناعة 1989/11/22
هاليبورتون
انرجي �سريفي�سز  ,التجارة وال�صناعة 1989/11/28
انك
هاليبورتون
انرجي �سريفي�سز  ,التجارة وال�صناعة 1989/11/28
انك
هاليبورتون
انرجي �سريفي�سز  ,التجارة وال�صناعة 1989/11/28
انك
التجارة وال�صناعة 1999/10/9
يونيلفر بى ال �سي
التجارة وال�صناعة 1999/10/9
يونيلفر بى ال �سي
مريك �سانتي ا�س�.أي.ا�س التجارة وال�صناعة 1999/10/27
التجارة وال�صناعة 1999/11/21
يونيلفر بى ال �سي
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

م
147
148
149
150
151
152
153
154
155

رقم
العالمة
59520
59521
59522
59710
59711
59712
60350
21924
21926

3071 156
3072 157
3073 158
3075 159
3076 160
3077 161
3078 162

ا�سم ال�شركة

املهنة

يونليفر بي ال �س ي
يونليفر بي ال �سي
يونليفر بي ال �سي
كوجليت  -باملوليف كومبني
كوجليت  -باملوليف كومبني
كوجليت  -باملوليف كومبني
يونليفر بي ال �سي
كايو�سريا كوربوري�شن
كايو�سريا كوربوري�شن
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه
تيرتا ليفل هولدينغز اند
فينان�س ا�س ايه

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2009/10/14
2009/10/14
2009/10/14
2009/10/24
2009/10/24
2009/10/24
2009/12/6
2000/2/8
2000/2/8

التجارة وال�صناعة 1989/10/18
التجارة وال�صناعة 1989/10/18
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البنـك املركـزي العمانـي
�إعـــــــــالن
ا�ستنــادا �إلـ ـ ــى املــادة رقـ ــم (  ) 48مـ ـ ــن القان ـ ــون امل�صرف ــي ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقـ ــم  ، 2000/114يعلــن البن ــك املركـ ــزي العمانـ ــي �أن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـ ـ ــداول
فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �شه ــر يوليو 2019م قـد بل ـغـت  1٫654٫842٫899/725 :ريال عماين
( مليارا و�ستمائ ــة و�أربعة وخم�سني مليونا وثمامنائة واثنني و�أربعني �ألفا وثمامنائة وت�سعة
وت�سعني ري ــاال عمانيا و�سبعمائة وخم�سا وع�شرين بي�سة فقط ) .
البنـك املركـزي العمانـي
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مكتب اجلدوى العاملية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطوق للتجارة و�أنظمة التحكم �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة الطوق للتجارة
و�أنظمة التحكم �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ، 1014073
وفقا التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١9/7/21م  ،وللم�صفـ ــي وح ــده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :
هاتـف رقــم 97466005 - 92296797 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أ�سماء بنت �سامل بن �سعيد املهرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيدة املو�ضة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �أ�سماء بنت �سامل بن �سعيد املهرية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركة �سيدة املو�ضة للتجارة -
ت�ضامنــية  ,وامل�سج ـلـة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1005459وفقــا التف ــاق
ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١8/2/28م  ،وللم�صفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتـف رقــم 92212665 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرتي ال�شاملة للإلكرتونيات �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة امل�شرتي ال�شاملة
للإلكرتونيات �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1095573وفقا
التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١7/12/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 99311209 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن �سليمان املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رعد املعويل للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن حممد بــن �سليمــان املعولــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة �أبـ ــو رع ــد املعولــي
للتج ــارة  -تو�صي ــة  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1660942وفقا
التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١8/3/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  741 :ر.ب 320 :
هاتـف رقــم 92105667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �سامل الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول العني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممـد بن �سامل الكا�سبي أ�نـه يقــوم بت�صفــية �شرك ــة �سهـول العيــن للتجــارة -
ت�ضامني ـ ـ ــة  ,وامل�سجل ــة لـ ـ ــدى �أمانـ ـ ـ ــة ال�سج ـ ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ـ ــم  ، 1000800وللم�صفـ ــي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  444 :ر.ب 416 :
هاتـف رقــم  92080302 :فاك�س رقم 25553828 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن نا�صر بن �سامل الداودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليايل ال�شروق املتكاملة  -تو�صية
يعلـن بدر بن نا�صر بن �سامل الداودي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة ليايل ال�شروق املتكاملة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1284212وفقا التفاق ال�شرك ــاء
امل�ؤرخ ٢٠١7/1/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  975 :ر.ب 411 :
هاتـف رقــم 99593827 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إبراهيم بن حميد بن علي البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي املحدوثة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهيم بن حميد بن علي البو�سعيدي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة �ضواحي املحدوثة
املتحدة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1191654وفقا
التفاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١9/4/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
والية منح  -حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم 92375552 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن �شام�س بن حمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع احلديد املتحدة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �شام�س بن حمد البلو�شي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة م�صنع احلديد املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1293392وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  62 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 94050573 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبل الكبري لتجارة ال�صلب �ش.م.م
يعلـن مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة اجلبل الكبري لتجارة
ال�صلب �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1315451وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املحج ال�شمالية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�شارع رقم � - 111 :شارع املزن  -وحدة رقم  - 2 :بناية رقم  - 134 :مكتب رقم 2 :
�ص.ب  2675 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99310539 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برتوكيماويات العرب للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة برتوكيماويات العرب
للتجارة العامة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ـ ــم ، 1314909
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املحج ال�شمالية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�شارع رقم � - 111 :شارع املزن  -وحدة رقم  - 2 :بناية رقم  - 134 :مكتب رقم 2 :
�ص.ب  2675 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99310539 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حياة للبرتوكيماويات للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة حياة للبرتوكيماويات
للتجارة العامة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�س ـج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ـ ــم ، 1314712
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املحج ال�شمالية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�شارع رقم � - 111 :شارع املزن  -وحدة رقم  - 2 :بناية رقم  - 134 :مكتب رقم 2 :
�ص.ب  2675 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99310539 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء اخلليج للم�شاريع واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن املكـتب الإقليمـي  -حما�سبــون قانونيــون � -أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة �أبن ــاء اخللي ــج
للم�شاريع واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم ، 1153490
وفقا التف ــاق ال�شرك ـ ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠١8/9/4م  ،وللم�صف ــي وحده حق متثيل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
بناية �سماء حفيت  -اخلوير
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتـف رقــم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إلهام الإبداع �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة �إلهام
الإبداع �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1296483وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1645 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم 90101494 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرية الرمان �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة قري ـ ــة
الرمان �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1220729وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1645 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم 90101494 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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تيمور بن في�صل بن حممد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة اجلديدة للعناية الطبية �ش.م.م
يعلـن تيمور بن في�صل بن حممد �آل �سعيد �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة احلياة اجلديدة
للعناية الطبية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ، 1101925
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99508563 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن �سامل اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنفاق الدقم الأهلية  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خمي�س بن �سامل اجلنيبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أنفاق الدقم الأهلية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1220440عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
مكتب البو�سعيدي ومن�صور جمال و�شركا�ؤهم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هات�ش �ش.م.م
يعلن مكتب البو�سعيدي ومن�صور جمال و�شركا�ؤهم ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة هات�ش �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1098687عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن �سامل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سجايا الفلج للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن علي بن �سامل اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سجايا الفلج للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـ ـ ـ ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ـ ـ ــم  ، 1217670عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو را�شد اجلابري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن علي بن �سامل اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أبو را�شد اجلابري للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ـ ـ ــم ، 1017421
عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�أحمد بن مفتاح بن �سعيد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع املجد للم�شاريع الرائدة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن مفتاح بن �سعيد اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شعاع املجد للم�شاريع
الرائــدة  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1168206عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
لطيفة بنت را�شد بن علي احلو�سنية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي البلو�شي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن لطيفة بنت را�شد بن علي احلو�سنية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة علي البلو�شي و�شريكته
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1019085عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــية
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حممد بن ح�سن بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الباطنة لتجارة �أدوات ومواد البناء والرخام �ش.م.م
يعلن حممد بن ح�سن بن علي البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الباطنــة لتجــارة �أدوات
ومواد البناء والرخام �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم ، 3221881
عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الغزيل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممــد بــن ح�ســن بــن علــي البلو�شــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة تالل الغزيل للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1017323عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
يحيى بن حمود بن ماجد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار املزاريع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يحيى بن حمود بن ماجد املزروعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �أنوار املزاريع للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1076040عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
فرا�س بن يو�سف بن حمد ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرا�سم الراقية  -ت�ضامنية
يعلن فرا�س بن يو�سف بن حمد ال�شام�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة املرا�س ــم الراقيــة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1202742عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن خلفان عبدالباقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغربي للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن علي بن �سال ــم ب ــن خلف ــان عبدالباق ــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة الغربي للم�شاريع
املتكاملة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1082269عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية للم�أكوالت �ش.م.م
يعلن حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي ب�صفـتــه امل�صفي لل�شركة الوطنية للم�أكوالت
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1188394عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
ر�ضا بن باقر بن �سليمان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال التجارية واال�ستثمار املتحدة �ش.م.م
يعلن ر�ضا بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الأعمال التجارية واال�ستثمار
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1597280عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعفران للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن ر�ضا بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الزعفران للتجارة العامة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1262770عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العلوي العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن علي العلوي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة العل ــوي العاملي ــة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1004178عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن حممد الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل ال�سيب للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�شد بن حممد الندابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �أعايل ال�سيب للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1665405عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سليمان بن �سيف بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شبلي واجلنيبي للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سيف بن �سعيد ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع ال�شبلي واجلنيبي
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 8062560عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سيف بن حممد بن �أمني الهرموزي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهرموزي لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �سيف بن حممد بن �أمني الهرموزي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الهرموزي لال�ستثمار
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1139239عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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حممد بن �سلطان بن حممد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن حممد بن �سلطان الكعبي و�شريكه  -تو�صية
يعلن حمــمد بن �سلطان بن حممــد الكعبــي ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركة �سلطان بن حمم ــد بن
�سلط ــان الكعب ــي و�شريكـ ــه  -تو�صيـ ــة  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتـج ــاري بالرقــم
 ، 8003718عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سعيد بن حمد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�سال املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حمد بن �سامل العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املر�سال املتحدة للتجــارة -
ت�ضامنيــة  ,وامل�سجل ـ ــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 8084459عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
خليفة بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب الرافدين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خليفة بن حمــد بن �سعيــد ال�ساعــدي ب�صفـتــه امل�صف ـ ــي ل�شركـ ــة ه�ضــاب الرافــدين
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم ، 1052469
عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي قمرياء التجارية  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة وادي قمرياء التجارية -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1074794عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
-114-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

غازي بن نا�صر بن �سامل العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية خلدمات حقول النفط �ش.م.م
يعلن غ ــازي بن نا�صـر بن �سال ــم العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الدوليــة خلدم ــات حق ــول
النفط �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1304845عـ ـ ــن انته ـ ــاء
�أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهب للياقة  -تو�صية
يعلن غازي بن نا�صر بن �سامل العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة ال�شهـب للياقــة  -تو�صية ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1280851عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�س�ؤولية االجتماعية �ش.م.م
يعلن غـازي بن نا�صر بن �سالـم العــلوي ب�صفـته امل�صفــي ل�شركـة امل�س�ؤولية االجتماعية �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1301492عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غازي وهالل للتجارة �ش.م.م
يعلن غـازي بن نا�صـر بن �سالــم العلوي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركة غازي وهالل للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1042070عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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متعب بن را�شد بن خلفان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ريا�ض ومتعب �أبناء را�شد بن خلفان بن عبداللـه الهنائي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن متعب بن را�شــد بن خلفـان الهنائي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة ريا�ض ومتعــب �أبنـ ــاء
را�شد بن خلفان بن عبداللـه الهنائي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل
الـتجاري بالرقم  ، 1203989عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي
لل�شرك ــة .
امل�صفــي
حمود بن �سعيد بن حماد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمود بن �سعيد بن حماد الرا�شدي للتجارة  -تو�صية
يعلن حمود بن �سعيد بن حماد الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة حمود بن �سعيد بن حماد
الرا�شدي للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم ، 8065748
عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
را�شد بن خمي�س بن را�شد املخيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحفاد العفية للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن خمي�س بن را�شد املخيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �أحفاد العفية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1051776عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
عو�ض بن حممد بن �سامل ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهم الإمارة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن حممد بن �سامل ال�ساعدي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �سهم الإمارة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1039054عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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�سامل بن من�صور بن علي الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمة و�سامل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن من�صور بن علي الها�شمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �سليمة و�سامل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1116056عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سعود بن عو�ض بن زايد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�سعد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعود بن عــو�ض بن زايد البو�سعيــدي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ـ ــة دار ال�سعــد للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1027688عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سيف بن �سليمان بن �سيف ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزارع ال�شمالية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سليمان بن �سيف ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املزارع ال�شمالية للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1124675عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
رحمة بنت حميد بن �سعيد املفرجية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثقة املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن رحمة بنت حميد بن �سعيد املفرجية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شرك ــة الثقة املتحدة للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 5151961عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــية
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رائدة بنت فائز بن ب�شري بيت �سعد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائعة للأزياء  -ت�ضامنية
تعلن رائــدة بنت فائز بن ب�شري بيت �سع ــد ب�صفـتــها امل�صفـ ـي ــة ل�شركـ ـ ــة الرائعـ ــة للأزيـ ــاء -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1004383عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــية
عائ�شة بنت مبارك بن �سعيد العلوية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج الك�ستناء للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن عائ�شة بنت مبــارك بن �سعيد العلوي ــة ب�صفـتــها امل�صفـ ـي ــة ل�شرك ـ ــة م ــروج الك�ستناء
للتجــارة  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1105656عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــية
�سامل بن حممد بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ستان ال�سعادة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن حممد بن خلفان ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة ب�ستان ال�سعادة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1083662عـ ـ ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
�سعيد بن علي بن �سعيد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن نا�صر بن جمعة ال�سناين و�شركاه �ش.م.م
يعلن �سعيد بن علي بن �سعيد ال�سناين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة حمد بن نا�صر بن جمعة
ال�سناين و�شركاه �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ، 1291864عـ ـ ــن
انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة .
امل�صفــي
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