
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1462(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإ�سناد االخت�سا�سات املتعلقة بال�سوؤون املناخية  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/60 

                                                            اإلـى هيئة البيئة نقال من هيئة الطريان املدنـي.

الدولية  االتفاقية  اإلى  عمان  �سلطنة  بان�سمام  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/61 

لقمع اأعمال االإرهاب النووي.

باإجراء تنقالت وتعيينـات فـي ال�سلك الدبلوما�سي. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/62 

العمانية    فـي اجلمع بني اجلن�سية  بالرتخي�ص  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/6٣ 

واجلن�سية االإماراتية.

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/64 

                                                            ديوان البالط ال�سلطاين

              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
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قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 
اأحكـــام  بعـــ�ص  بتعديــل   2022/9/18 فــــي  �ســـادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/46 
الالئحــة التنظيميــة للكليـــات املهنيـــة والكليـــات 

املهنيــة للعلـــوم البحريـــة.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق املفتوح العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفائ�ص ال�سرق �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول لال�ست�سارات الهند�سية �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمتربات الهوية الرقمية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطر واأخوانه للبناء والتعمري �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�ســــون الفلــج للتجارة واملقـــاوالت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التناغم الدولية للخدمات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتائب للتجارة واملقاوالت  - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سن التجارية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظمة الع�سرية للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا لتجارة وتركيب معدات االأمن وال�سالمة  �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التزويد خلدمة املركبات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمريي املتحدة �ص.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االأفكار �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب الفيحاء �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح اجلميل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق االإلكرتونية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإحتاد اإزكي العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هتاف البدور - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكيب و�سركاوؤه �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون اجلوهرة للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق اخلري �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان املحج للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان االأ�سود الدولية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سون احلديثة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعتقاد ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية اللوج�ستية املتكاملة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات �سنا�ص للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر ال�سحراء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرفاأ جمان للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم لغريني ال�ساطع �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن حممد بن م�سبح و�سريكه للتجارة 

واملقاوالت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق بوبر املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو عمار ال�سيخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الوطن العربي - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم امللكي الالمع �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املطيليع للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف االأنعام للتجارة - ت�سامنية.
الكعبي وولده  بن عبيد بن حميد  ل�سركة م�سبح  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمرا�ص للم�ساريع التجارية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الواعدة للتجارة �ص.�ص.و.
و�سريكه  العجمي  حمد  اللـه  مال  اأحمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عامر الكثريي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن عي�سى علي جعبوب و�سريكه للتجارة �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن اأحمد بن حماد جعبوب و�سريكه 

للتجارة �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف وادي عاهن للتجارة - تو�سية

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم االأن�سب للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث اخلليج للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النكهة الطيبة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سحار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق احلياة للتجارة - ت�سامنية.
والتجارة  لل�سيارات  العاملية  اجلنيبي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

)املنطقة احلرة( �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان للحياة الع�سرية �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللكية للمقاوالت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي واأخيه 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتوة الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االأمل الوطنية - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري ال�سالمة للتجارة �ص.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦٠

باإ�سناد االخت�سا�سات املتعلقة بال�سوؤون املناخية 
اإلـى هيئــة البيئـــة نقـــال من هيئـــة الطيـــران املدنــي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33 باإن�ساء هيئة الطريان املدين،

وعلى نظام هيئة الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/43،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/85 فـي �ساأن هيئة الطريان املدين، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/106 باإن�ساء هيئة البيئة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

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

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

ت�سند اإلى هيئة البيئة كافة الخت�سا�سات املتعلقة بال�سوؤون املناخية نقال من هيئة الطريان املدين، 
على النحو املبني فـي امللحق املرفق.

املــادة الثانيـــة

تـــوؤول اإلى هيئـــة البيئــــة من هيئة الطيـران املدنـــي كافـــة املخ�س�ســــات والأ�ســـول واحلقـــوق 
واللتزامات واملوجودات املتعلقة بال�سوؤون املناخية.

املــادة الثالثـــة

ينقــــل اإلــــى هيئــــة البيئــــة موظفـــو هيئــــة الطيـــران املدنــي املخت�ســـون بال�ســـوؤون املناخيـــة 
بـــذات درجاتهــم املاليــة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

املــادة الرابعـــة

املدين"  الطريان  هيئة  اإدارة  جمل�س  "رئي�س  و  املدين"  الطريان  "هيئة  بعبارات  ت�ستبدل 

و"رئي�س هيئة الطريان املدين"، اأينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�سلة 

بال�سوؤون املناخية، عبارتا "هيئة البيئة" و"رئي�س هيئة البيئة"، وذلك بح�سب الأحوال.

املــادة اخلام�سـة

يلغـــــى ملحـــق الخت�سا�ســـات املتعلقــــة بال�ســــوؤون املناخيــــة املرفــــــق باملر�ســـوم ال�سلطانــــي 

رقم 2020/85 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة ال�ساد�سـة

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

�سـدر فـي: ٦ مــن ربيع االأول �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢ مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســــلطان عـمـــان

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

ملحـــــق 

باالخت�سا�ســات املتعلقـــة بال�ســـوؤون املناخيــة

النظم  �سالمة  على  اأجل احلفاظ  املناخية، من  التغريات  وتقييم  على مراقبة  1- العمل 
البيئية والجتماعية والقت�سادية.

 2- امل�ساهمــــة فـي تطويــــر اآفـــاق البحـــث العلمـــي فـي املجــالت املناخيــة، وتبادل اخلربات، 
وجمع البيانات العلمية، وال�ستفادة منها.

 3- ن�ســـر الوعــــي، وغــــر�س مفاهيــــم متطلبــات التعامل مــع الأنـــواء املناخيـــة ال�ستثنائيــة 
لدى كافة فئات املجتمع.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦١

بان�سمام �سلطنة عمان اإلى التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

املوافقــــة علــى ان�سمـــام �سلطنــة عمــان اإلى التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهـــاب النووي 
وفقا لل�سيغة املرفقة، مع مراعاة التحفظ على اأحكام الفقرة )1( من املادة )23( من التفاقية 

امل�سار اإليها.

املــادة الثانيـــة

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها، 
مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه. 

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ٦ مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢ مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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النووييةتفاقالا اإلرهاب أعمال لقمع الدولية

هذ في األطراف الدول ،قيةاالتفاهإن

اعتبارها في تضع المتحـدةإذ األمـم ميثاق ومبادئ مقاصد
ــوار الج حســن ــز وتعزي ــدوليين ال ــن واألم الســالم ــظ بحف ــة المتعلق

الدول، بين والتعاون الودية والعالقات

تشــير الصــادوإذ اإلعــالن الســنويةإلــى ــذآرى ال بمناســبة ر
المـؤرخ المتحـدة، األمــم إلنشاء األول24الخمسين أآتـوبر/تشـرين

1995،

تســلم أنوإذ فــي الــدول جميــع النوويــةتنــتجبحــق الطاقــة
و السـلمية، لألغراض فـيتسـلموتستعملها المشـروعة بمصـالحها

ــي ف ــة النووي ــة الطاق اســتعمال مــن تســتمد أن المحتمــل ــافع المن
السلمية،األغر اض

اعتبارها في تضع الماديـةوإذ بالحمايـة المتعلقـة االتفاقية
لسنة النووية، ،1980للمواد

القلق بالغ يساورها بجميـعوإذ اإلرهـاب أعمال تصاعد إزاء
العالم، أنحاء جميع في ومظاهره أشكاله

تشير القضـاءوإذ إلـى الراميـة بالتـدابير المتعلـق اإلعالن إلى
اإلره العامةعلى الجمعية بقرار المرفق الدولي، 9المـؤرخ49/60اب
األول فيه1994ديسمبر/آانون جاء الذي أمور،، جملة في الـدول، أن

لجميـع القاطعة إدانتها تأآيد رسميا تعيد المتحدة األمم في األعضاء
إجراميـة أعمال أنها اعتبار على وممارساته وأساليبه اإلرهاب أعمال

تبريرال ذلــكيمكــن فــي بمــا مرتكبوهــا، آــان وأيــا ارتكبــت أينمــا هــا،
والشـعوبما الـدول بـين فيمـا الوديـة العالقـات للخطـر منهـا يعـرض

وأمنها، للدول اإلقليمية السالمة ويهدد
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تالحظ تسـتعرضوإذ أن علـى أيضـا الـدول شـجع اإلعـالن أن
القانوني ــام األحك نطــاق الســرعة وجــه ــى ـــعل القائمـ ــة الدولي ـــة ةـ

عليـه،ـــبش والقضاء وقمعه ومظاهره أشكاله بجميع اإلرهاب منع أن
توفــبه ضمان هـذهــدف جوانـب جميـع يغطـي شـامل قانوني إطار ر

المسألة،

تشير العامـةوإذ الجمعيـة قرار آـانون17المـؤرخ51/210إلى
عـــام1996ديســـمبر/األول إلعـــالن المكمـــل اإلعـــالن 1994وإلـــى

الرام بالتدابير المرفـقالمتعلق الـدولي، اإلرهاب على القضاء إلى ية
به،

تشير العامـةيضاأوإذ الجمعيـة بقـرار عمـال أنـه 51/210إلى
دوليـة اتفاقيـة بوضـع أمـور، جملة في لتقوم، مخصصة لجنة أنشئت

السـت النـووي، اإلرهـاب أعمـال القائمـةلقمع الدوليـة الصـكوك كمال
الصلة،ذات

تالحــظ اإلرهــابوإذ أعمــال عــنأن تســفر أن يمكــن النــووي
الدوليين، واألمن السالم يهدد خطرا تشكل وقد العواقب أوخم

أيضا تالحظ المتعـددةوإذ القانونيـة األحكـام مـن الموجود أن
ال واف،األطراف نحو على الهجمات تلك يعالج

منها بـينواقتناعا الدولي التعاون تعزيز إلى الماسة بالحاجة
وات ابتكــار فــي األعمــالالــدول هــذه لمنــع وعمليــة فعالــة تــدابير خــاذ

ومعاقبتهم، مرتكبيها ولمحاآمة اإلرهابية

تالحظ قواعـدوإذ تنظمهـا للدول العسكرية القوات أنشطة أن
أع اسـتثناء وأن االتفاقيـة هـذه إطـار عـن تخـرج الدولي المـللقانون

من تشملهنطاقالمعينة الالذي االتفاقية عـنهذه التغاضي يعني
مشروعةمعأ غير أخرىال جهة أعأومن منها مشـروعة،ميجعل اال
أخرى،أو قوانين بموجب قضائيا مرتكبيها مالحقة يستبعد
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ا يليقد ما على :تفقت

1المادة
االتفاقية هذه :ألغراض

بتعبير-1 مشـعة”يقصد مـن“مـواد وغيرهـا النوويـة المـوادالمـواد
تنحــل نويــدات علــى تحتــوي التــي عمليــة(تلقائيــاالمشــعة وهــي

أو نوع انبعاث مثـليصحبها المؤينـة اإلشعاعات من أنواع أشـعةعدة
وبيتـا النيوترونـاتألفا تسـبب،) غامـاأشـعةووجسـيمات قـد والتـي

أو اإلشــعاعية لخواصــها أونظــرا المــوت البــدنياالنشــطارية، األذى
أو أضراراالجسيم، شأنتلحق أوذات .بالبيئةبالممتلكات

بتعبيـر-2 النوويـة”يقصـد مـا“المـواد البلوتونيــومالبلوتونيـوم، عـدا
النظـــائر ترآيـــز يتجـــاوز مـــن80فيـــهالمشـــعةالـــذي المائـــة فـــي

بـالنظيروأ؛233-اليورانيوموأ؛238-البلوتونيوم المخصـب اليورانيوم
المشعأو235المشع علـىوأ؛233النظير يحتـوي الـذي اليورانيـوم

النظ من مـاالمشعةائرخليط عدا الطبيعة، في منهـاالموجودة آـان
أو خـام شكل الخـام؛على واحـدوأرواسـب علـى تحتـوي مـادة أي

الذآرأو السالفة العناصر من ؛أآثر

تعبيــر المشــع”أمــا بــالنظير المخصــب النظيــرأو235اليورانيــوم
ــن“233المشــع م أي ــى عل ــوي يحت ــذي ال ــوم اليوراني ــه ب ــد فيقص
نسـبةأو233أو235لمشـعيناالنظيرين فيهـا تكـون بكميـة آليهمـا

المشع النظير إلى المشعين النظيرين هذين مجموع من 238الوفرة
المشع النظير نسبة من المشـع235أآبر النظيـر الموجـود238إلى

الطبيعة .في

بتعبير-3 نووي”يقصد :“مرفق

تج)أ( التـي المفاعالت ذلك في بما نووي، مفاعل بهـاأي هـز
أو أوالســفن أوالمرآبــات الســتعمالهاألجســامالطــائرات الفضــائية
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أو ــفن السـ ــذه هـ ــدفع لـ ــة للطاقـ ــدر أوآمصـ ــات ــائراتالمرآبـ الطـ
أواألجسامأو آخر؛الفضائية، غرض ألي

أوأي)ب( ــأة ــلمنشـ نقـ ــيلة أووسـ ــاج إلنتـ ــتعمل ــزنتسـ خـ
أوأو مشعةمعالجة مواد .نقل

بتعبير-4 :“جهاز”يقصد

أو)أ( نووي؛ متفجر جهاز أي

أو)ب( اإلشعاعية المواد لنشر جهاز والـذيأي اإلشـعاع، لبث
اإلشعاعي لخواصـــه نظـــرا يســـبب أوـــــقـــد المـــوت البـــدنية األذى

أو أضراراالجسيم شأنيلحق أوذات .البيئةببالممتلكات

تعريف-5 أومرفقال”يشمل أو“الحكوميالعام مرفق وسـيلةأي
دنقل يسـتخدمهينمؤقتأواآانينائم، دولـةمايشـغلهأوما، ممثلـو
أوأو ــة حكوم ــاء أوأعض تشــريعية ــة أوهيئ ــائية قض ــة مســؤولوهيئ
أوأو ــة دول ــو أوموظف ــة عام ســلطة أوأي ــر آخ ــام ع ــان ــوآي موظف
واجبــاتهمأو ــأداء ب ــل يتص ــا فيم دوليــة ــة حكومي ــة منظم ــؤولو مس

.الرسمية

بتعبير-6 العس”يقصد للدولةالقوات لدولـة“كرية المسلحة القوات
الداخليـة قوانينهـا بموجـب ومجهـزة ومدربـة منظمـة تكـون التي ما،

أو ــدفاع ال واألشــخاصألغــراض األول، ــام المق ــي ف ــوطني ال ــن األم
يخضــعون ــذين ال المســلحة ــوات الق ــك تل مســاندة ــى عل ــاملون الع

الرسمية ومسؤوليتها وسيطرتها .لقيادتها
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2المادة
جريمةيرت-1 غيـربمفهومكب بصـورة يقـوم مـن آل االتفاقية هذه

عمد وعن :مشروعة

أو)أ( مشعة مادة أوبحيازة جهازصنع :حيازة

أو‘1’ األرواح إزهاق أذىبقصد في أوجسيمبدنيالتسبب ؛

شأنضررإلحاقبقصد‘2’ أوبذي البيئة؛بالممتلكات

أو)ب( مشــعة مــادة أي بباســتخدام مشــع طريقــة،جهــاز أيــة
أوأو نــووي مرفــق إلــىاســتخدام تــؤدي بطريقــة بــه أضــرار إحــداث

أو مشعة مادة بانطالقهاإطالق :تهدد

أو‘1’ األرواح إزهاق أذىبقصد في أوجسيمبدنيالتسبب ؛

شأنضررإلحاقبقصد‘2’ أوبذي أوبالممتلكات البيئة؛

أو‘3’ طبيعـي شخص إآراه أوبقصد دوليـةمنظمـةاعتبـاري،
علىأو مادولة بعمل بهأوالقيام القيام عن .االمتناع

من-2 آل أيضا جريمة :يرتكب

توحــي)أ( ظـروف ظـل في بارتكـاببمصـداقيةيهدد التهديـد
الفقرة في المبين النحو على أو)ب(1جريمة المادة؛ هذه من

التهديـد،)ب( طريـق عن عمد وعن مشروعة غير بصورة يطلب
م أومادة أوشعة مشعا تـوحيجهازا ظـروف ظـل فـي نوويـا، مرفقـا

أوبمصداقية القوةالتهديد، .باستخدام

مــن-3 جريمــة ارتكــاب فــي يشــرع مــن آــل أيضــا جريمــة يرتكــب
الفقرة في عليها المنصوص المادة1الجرائم هذه .من

من-4 آل أيضا جريمة :يرتكب
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المن)أ( الجرائم من جريمة في آشريك عليهـايساهم صـوص
الفقرات أو3أو2أو1في المادة؛ هذه من

أو)ب( ــرائميـــنظم الجـ مـــن جريمـــة الرتكـــاب ــرين آخـ يوجـــه
الفقرات في عليها أو3أو2أو1المنصوص المادة؛ هذه من

مــن)ج( مجموعــة قيــام فــي أخــرى طريقــة بــأي يســاهم
أو،األشــخاص جريمــة بارتكــاب مشــترك، بقصــد ــون مــنيعمل ــر أآث

الفقـراتالجر فـي المبينة المـادة3أو2أو1ائم هـذه أن،مـن علـى
النشـاط تيسـير بهـدف إمـا وتجـري متعمـدة المسـاهمة هـذه تكون

أو للمجموعة العام أواإلجرامي أهدافها بنيـةخدمة الكامل العلم مع
أو الجريمة ارتكاب المعنيةالمجموعة .الجرائم

3المادة
إذا االتفاقيــة هــذه تنطبــق واحــدةال دولــة داخــل الجــرم ارتكــب

عثـر وإذا الدولة، تلك رعايا مـن والضحايا الجرم ارتكابه المدعى وآان
أيـة تكـن ولـم الدولـة، تلـك إقلـيم فـي الجـرم ارتكابه المدعى على

الفقـرة بموجـب تملـك، أخــرى المـادة2أو1دولـة األسـاس9مـن ،
الواليــال لممارسة القضائيــــالزم إالـــــة المـوادة، أحكـام 12و7أن
االقتضاء17و16و15و14و حسب الحاالت تلك في .تنطبق

4المادة
مـــا-1 االتفاقيـــة هـــذه فـــي وااللتزامـــاتلـــيس الحقـــوق يمـــس

ــدولي، ال ــانون الق ــب بموج ــراد واألف ــدول لل ــرى األخ ــؤوليات والمس
اإلنسـانيوال والقـانون المتحـدة األمـم ميثاق ومبادئ مقاصد سيما
.لدوليا

خـالل-2 المسـلحة القـوات أنشـطة على االتفاقية هذه تسري ال
ــزاع القــانونن إطــار فــي التعــابير تلــك مــن يفهــم حســبما مســلح،

الدولي، ذلكاإلنساني يحكمها الوالتي آمـا هـذهالقـانون، تسـري

-18-
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القوات بها تضطلع التي األنشطة على مـاالعسكريةاالتفاقية لدولة
واجبات ممارسة مـنبصدد أخـرى بقواعـد تـنظم مـا بقـدر الرسمية ها

الدولي .القانون

الفقــرة-3 أحكــام تفســر تعنــي2ال أنهــا علــى المــادة هــذه مــن
أع عن مشـروعةمالتغاضي غيـر أخـرىال جهـة منهـاأومـن تجعـل

أومأع مشروعة قـوانيناال بموجـب قضائيا مرتكبيها مالحقة تستبعد
.أخرى

االتفاقية-4 هذه تتناول تتنـاول،ال أنهـا علـى تفسـيرها يمكن وال ،
أو ــة النووي األســلحة اســتعمال مشــروعية مســألة نحــو، أي ــى عل

الدول قبل من باستعمالها .التهديد

5المادة
ما طرف دولة آل التدابيرتتخذ من :يلزم

المـادة)أ( فـي عليها المنصوص الجرائم تجعل جـرائم2التي
الوطني؛ قانونها بموجب

مناسـبةالت)ب( لعقوبـات عرضـة الجرائم تلك مرتكبي تجعل ي
ما خطيرتراعي طابع من الجرائم تلك به .تتسم

6المادة
ما طرف دولة آل فيهاتتخذ بما تدابير، من تشـريعاتسنيلزم

األع تكـون أال لتكفـل االقتضـاء، عنـد الداخلـةاإلجراميـةالمـداخليـة
عنــدم وبخاصــة االتفاقيــة، هــذه نطــاق أوفــي منهــا يقصــد بهــاا يــراد

أو الجمهور عامة بين الرعب من حالة األشـخاصإشاعة من جماعة
معينين،أو العتبـاراتأعماالأشخاص األحـوال مـن حـال بـأي مبـررة

أو سياسي طابع أوذات أوفلسفي أوعقائدي أوعرقي دينيإثني
تتمشىأو بمرتكبيها عقوبات إنـزال ولتكفل آخر، مماثل طابع مـعأي

الخطير .طابعها

-19-
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7المادة
األطراف-1 الدول :تتعاون

قانونهـا)أ( تكييـف فيهــا بمـا الممكنـة، التـدابير جميـع باتخاذ
منهـا آـل إقلـيم فـــي اإلعـــداد ومناهضة لمنع اللزوم، عند الوطني

المــادة فــي ــا عليه المنصــوص الجــرائم ــا2الرتكــاب أقاليمه داخــل ،
ال،خارجهــاأو ذلــك فــي األشــخاصبمــا قيــام لحظــر الالزمــة تــدابير

تشـجع مشـروعة غيـر بأنشـطة أقاليمها في والمنظمات والجماعات
أو ارتكابها على تحرض أو الجرائم تلك ارتكاب أوعلى تمولهـاتنظمها

أو علــم أوعــن التقنيــة المســاعدة علــم عــن لهــا المعلومــاتتقــدم
ارتكابها؛أو في تشارك

الدق)ب( المعلومــات لقانونهــابتبــادل وفقــا منهــا المتحقــق يقــة
ورهنـا االتفاقيـة هـذه تحـددها التـي وبالطريقة ،هاشـروطبالوطني،

االقتضــاء حســب المتخــذة اإلداريــة وغيــر اإلداريــة التــدابير وبتنســيق
ــادة الم ــي ف ــا عليه المنصــوص ــرائم الج ــا2لكشــف وقمعه ــا ومنعه

ــذلك وآ ــا، فيه ــق ــةوالتحقي األشــخاإلقام ــد ض ــة جنائي ــراءات صإج
ــرائم الج ــك لتل ــابهم ارتك ــدعى ــة. الم خاص ــفة ـــة،وبص الدولـ ــذ تتخ

األخــرى الــدول إبطــاء دون تخطــر لكــي المناســبة التــدابير ـــرف الطـ
المـادة في إليها المنصـوص9المشار الجـرائم بارتكـاب يتعلـق فيمـا

المادة في تكـون2عليها التـي الجـرائم تلك الرتكاب اإلعداد وآذلك ،
علمها، إلى نمت االقتضاءقد عند الدولية المنظمات إبالغ عن .فضال

قانونهـا-2 مـع يتفـق بمـا المناسـبة التـدابير األطـراف الـدول تتخذ
أحكام بموجب سرا عليها تحصل معلومات أي سرية لحماية الوطني

أو أخرى، طرف دولة من االتفاقية أيهذه فـي المشـارآة خالل من
بها يضطلع االتفاقلتطبيقأنشطة األطـراف. يةهذه الدول قدمت وإذا

تتخـذ سـرا، دوليـة منظمات إلى حمايـةاإلجـراءاتمعلومات لضـمان
المعلومات تلك .سرية

-20-
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أيـة-3 تقـديم االتفاقيـة هذه بمقتضى األطراف الدول من يطلب ال
ال أوجــوزيمعلومــات الــوطني، لقانونهــا وفقــا إبالغهــا مــنلهــا يكــون

المعن الدولة بأمن تضر أن أوشأنها النوويةية للمواد المادية .الحماية

سلطاتها-4 بشأن المتحدة لألمم العام األمين األطراف الدول تبلغ
وتلقــي توجيــه عــن فيهــا المســؤولة االتصــال وجهــات المختصــة

المشار المادةإالمعلومات هذه في لألمـم. ليها العـام األمـين ويبلـغ
المخت بالسـلطات المتعلقـة المعلومات االتصـالالمتحدة وجهـات صـة

الذرية للطاقة الدولية الوآالة وإلى األطراف الدول جميع ويجـب. إلى
بصــفة متيســرا االتصــال وجهــات الســلطات بتلــك االتصــال يكــون أن

.دائمة

8المادة
ــدول ال ــذل تب ــة، االتفاقي هــذه بموجــب ــرائم الج ــع من ــراض ألغ

حمايــة لضــمان المناســبة التــدابير التخــاذ جهــد آــل المــواداألطــراف
الدوليـة للوآالـة الصـلة ذات والمهـام التوصـيات مراعـاة مـع المشعة

الذرية .للطاقة

9المادة
ما-1 طرف دولة آل التدابيرتتخذ من القضـائيةإلقامةيلزم واليتها

المادة في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي :عندما2على

الجريمة)أ( أترتكب الدولة؛ تلك إقليم وفي

الجريمة)ب( الدولـةترتكب تلـك علـم ترفـع سـفينة متن على
قوانينأو بموجب مسجلة الدولةطائرة أوتلك الجريمة؛ ارتكاب وقت

الجريمة)ج( الدولةيرتكب تلك مواطني .أحد

أن-2 الطــرف للدولــة أيضــا أيتقــيميجــوز علــى القضــائية واليتهــا
القبيل هذا من :عندماجريمة

-21-
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أوالجريمةترتكب)أ( الدولة؛ تلك مواطني أحد ضد

الجريمة)ب( مرفقترتكب الدولةحكوميأوعامضد لتلك تابع
أو السفارات ذلك في بما الدبلوماسـيةبالخارج، األمـاآن مـن غيرهـا

أوأو الدولة؛ لتلك التابعة القنصلية

الجريمة)ج( إقامتـهيرتكب محل يوجد الجنسية عديم شخص
إق فـــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــكالمعتـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــيم

أو الدولة؛

الجريمة)د( محاولةترتكب القيامإلرغامفي على الدولة تلك
أو األعمال من عمل أوبأي به؛ القيام عن االمتناع

الجريمــة)هـ( تلــكترتكــب حكومــة تشــغلها طــائرة مــتن علــى
.الدولة

أو-3 االتفاقيـة هذه على التصديق أوعند عليهـاقبولهـا الموافقـة
المتحـدةاالنضماأو لألمـم العـام األمين طرف دولة آل تخطر إليها، م

التي القضائية للفقـرةأقامتهابالوالية وفقا الوطني قانونها 2بموجب
المادة هذه حالـة. من الطـرفحـدوثوفـي الدولـة تخطـر تغييـر، أي

الفورالمعنية على بذلك العام .األمين

ما-4 طرف دولة آل تدابيرتتخذ من القضـائيةمـةإلقايلزم واليتهـا
المادة في عليها المنصوص الجرائم يكـون2على التـي الحاالت في

إقليمهــا فــي موجــودا ـــة الجريمـ ـــه ارتكابـ المــدعى الشــخص فيهــا
التيوال األطراف الدول من أي إلى القضـائيةأقامـتتسلمه واليتهـا

للفقرة المادة2أو1وفقا هذه .من

االتفاقيـة-5 هذه تحول جنائيـةال واليـة أي ممارسـة تقيمهـادون
الوطني لقانونها وفقا طرف .دولة

10المادة
-22-
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أوالجريمةترتكب)أ( الدولة؛ تلك مواطني أحد ضد

الجريمة)ب( مرفقترتكب الدولةحكوميأوعامضد لتلك تابع
أو السفارات ذلك في بما الدبلوماسـيةبالخارج، األمـاآن مـن غيرهـا

أوأو الدولة؛ لتلك التابعة القنصلية

الجريمة)ج( إقامتـهيرتكب محل يوجد الجنسية عديم شخص
إق فـــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــكالمعتـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــيم

أو الدولة؛

الجريمة)د( محاولةترتكب القيامإلرغامفي على الدولة تلك
أو األعمال من عمل أوبأي به؛ القيام عن االمتناع

الجريمــة)هـ( تلــكترتكــب حكومــة تشــغلها طــائرة مــتن علــى
.الدولة

أو-3 االتفاقيـة هذه على التصديق أوعند عليهـاقبولهـا الموافقـة
المتحـدةاالنضماأو لألمـم العـام األمين طرف دولة آل تخطر إليها، م

التي القضائية للفقـرةأقامتهابالوالية وفقا الوطني قانونها 2بموجب
المادة هذه حالـة. من الطـرفحـدوثوفـي الدولـة تخطـر تغييـر، أي

الفورالمعنية على بذلك العام .األمين

ما-4 طرف دولة آل تدابيرتتخذ من القضـائيةمـةإلقايلزم واليتهـا
المادة في عليها المنصوص الجرائم يكـون2على التـي الحاالت في

إقليمهــا فــي موجــودا ـــة الجريمـ ـــه ارتكابـ المــدعى الشــخص فيهــا
التيوال األطراف الدول من أي إلى القضـائيةأقامـتتسلمه واليتهـا

للفقرة المادة2أو1وفقا هذه .من

االتفاقيـة-5 هذه تحول جنائيـةال واليـة أي ممارسـة تقيمهـادون
الوطني لقانونها وفقا طرف .دولة

10المادة
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الجـرائم-1 مـن جريمـة أن تفيد معلومات الطرف الدولة تلقي لدى
المـادة فـي عليها أو2المنصوص ارتكبـت، فـيقـد ارتكابهـا، يجـري

أو الطــرف ــة الدول ــيم ــذيشــخصالأنإقل الجريمــة،ال ــك تل ارتكــب
الدولـةيدعىأو تتخـذ إقليمهـا، فـي موجـودا يكـون قـد ارتكبهـا، أنه

ما المعنية للتحقيـقالطـرف الـوطني لقانونها طبقا تدابير مــن يلـزم
المعلومات تلك تتضمنها التي الوقائع .في

أو-2 الجريمــة مرتكــب يكــون التــي الطــرف الدولــة الشــخصتقــوم
اق لدى إقليمها، في موجودا ارتكبها أنه الظـروفالمدعى بـأن تناعهـا

تكفـل آـي الـوطني لقانونها طبقا المناسبة التدابير باتخاذ ذلك، تبرر
أو المحاآمة لغرض الشخص ذلك .التسليمحضور

الفقـرة-3 في إليها المشار التدابير بشأنه تتخذ شخص ألي يحق
المادة2 هذه :من

التــي)أ( للدولــة مخــتص ممثــل بــأقرب تــأخير دون يتصــل أن
ج أويحمل حقـوقنسيتها حمايـة أخـرى، حاالت في لها، يحق التي

أو الشخص، عـادةذلك الشـخص ذلك إقليمها في يقيم التي للدولة
الجنسية؛ عديم آان إذا

الدولة؛)ب( لتلك ممثل يزوره أن

الفـرعيتين)ج( الفقـرتين في عليها المنصوص بحقوقه يبلغ أن
).ب(و) أ(

إليه-4 المشار الحقوق الفقرةتمارس في وفقا3ا المادة هذه من
الجريمــة، مرتكـب إقليمهـا فــي يوجـد التـي الدولــة وأنظمـة لقـوانين

القــوانينأو هــذه تكــون أن شــريطة ارتكبهــا، أنــه المــدعى الشــخص
الحقـوق تسـتهدفها التـي المقاصد تماما تحقق بأن آفيلة واألنظمة

الفقرة بموجب .3الممنوحة
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الفقـرتين-5 أحكام تخل المـادة4و3ال هـذه دولـةأبحـقمـن ي
للفقرة وفقا القضائية، الوالية تدعي المـادة) ج(2أو) ج(1طرف مـن

بالشـخص9 االتصـال إلـى الدوليـة األحمـر الصـليب لجنة دعوة في ،
وزيارته للجريمة ارتكابه .المدعى

ما-6 شخص على الطرف الدولة تحفظت المادة،متى بهذه عمال
تخطر أن أوعليها مباشرة الفـور، لألممعلى العام األمين طريق عن

القضائي واليتهــا قــررت التــي األطــراف الــدول وفقـــاــــالمتحــدة، ة
ــللفقرتي الم2و1ـنــ ـــمــن مهتمــة9ادةــ أخــرى أطــراف دول وأيــة ،

ــا م إذا ــاألمر ــذاب ه ــود بوج ــذلك، ب ــام القي ــوب المستص ــن م أن رأت
احتجـازها تبـرر التـي وبـالظروف الـتحفظ قيد الدولـة. لشخص وعلـى

الفقـرة في عليه المنصوص التحقيق تجري المـادة1التي هـذه مـن
وأن إليها توصلت التي بالنتائج الفور على األطراف الدول تلك تبلغ أن

ما القضائيةتبين الوالية ممارسة تعتزم آانت .إذا

11المادة
الد-1 تقــم لــم الشــخصإذا إقليمهــا فــي يوجــد التــي الطــرف ولــة

ملزمـة تكـون فإنهـا الشـخص ذلـك بتسليم الجريمة ارتكابه المدعى
المـادة عليهـا تنطبق التي الحاالت علـى9في اسـتثناء أي وبـدون ،

أو ارتكبت قد الجريمة آانت وسواء إقليمهـا،اإلطالق فـي ترتكـب لم
ال إبطاء دون القضية تحيل سبأن إلى له بقصـدلزوم المختصة لطاتها

الدولـة تلـك وقوانين تتفق إجراءات خالل من هـذه. المحاآمة وعلـى
أي حالــة فــي المتبــع األســلوب بــنفس قرارهــا تتخــذ أن الســلطات

الدولة تلك قانون بموجب الطابع خطيرة أخرى .جريمة

الدنع-2 تسـلما الطـرف الدولـة فـي الوطني القانون تلـكييجيز م
مواطألالدولــة تقديمــهنيهــاحــد ليقضــيأو إليهــا ــه إعادت بشــرط إال

أو ــة المحاآم ــة نتيج ــه بحق ــادر الص ــم ــبالحك طل ــي الت ــراءات اإلج
تقديمهتسليمه أجلهـا،أو التـيوموافقـةمـن والدولـة الدولـة هـذه
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شـروطت أي وعلـى الخيار هذا على إليها الشخص هذا تسليم طلب
التسـليم هـذا فـإن مناسـبة، تريانها قد اأخرى المشـروطلتقـديمأو

الفقـرة في عليه المنصوص االلتزام الستيفاء آافيا هـذه1يكون مـن
.المادة

12المادة
شخص ألي أوييكفل التحفظ، قيد تـدابيرتوضع أي بشـأنه تخذ

أو معاملـةتأخرى يلقـى أن االتفاقيـة، بهـذه عمـال الدعوى عليه قام
والضــمانات الحقــوق بجميــع التمتــع فيهــا بمــا لقــانونمنصــفة، طبقــا

إقليمها في الشخص هذا يوجد التي الـدوليوالدولة القانون ألحكام
اإلنسان لحقوق الدولي القانون ذلك في بما التطبيق، .الواجبة

13المادة
المـادة-1 فـي عليهـا المنصـوص الجـرائم آجـرائم2تعتبر مدرجـة

تكـون المجـرمين لتسـليم معاهدة أي في المجرم تسليم تستوجب
االتفاقيةنا هذه نفاذ بدء قبل األطراف الدول من أي بين وتتعهـد. فذة

تسـليم تسـتوجب آجـرائم الجـرائم هـذه مثـل بإدراج األطراف الدول
بعـد بينهـا فيمـا تعقـد المجـرمين لتسـليم معاهـدة آـل في المجرم

.ذلك

معاهـدة-2 وجود المجرم لتسليم تشترط طرف دولة تتلقى حينما
دو من للتسليم الطلبا أخرى طرف لتسـليملة بمعاهـدة معها ترتبط

هــذه ــر تعتب أن التســليم ــا منه ــوب المطل ــة للدول يجــوز المجــرمين،
بـالجرائم يتعلـق فيمـا للتسـليم قانونيـا أساسا شاءت، إذا االتفاقية،

المــادة فــي عليهــا للشــروط. 2المنصــوص التســليم عمليــة وتخضــع
المقدم الدولة قانون عليها ينص التي الطلباألخرى .إليها

األطــراف-3 ــدول ال ــرف ال،تعت المجــرمينالتــي لتســليم تشــترط
معاهــدة المـادة،وجـود فـي عليهـــا المنصـوص آجـرائم2بـالجرائم

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

- 14 - 

يـنص التـي بالشـروط رهنـا بينهـا، فيما المجرمين تسليم تستوجب
الطلب إليها المقدم الدولة قانون .عليها

ا-4 الجـرائم تعامـل األمـر، لزم المـادةإذا فـي عليهـا ،2لمنصـوص
أنهـا لـو آمـا األطـراف، الدول بين فيما المجرميـن تسليــم ألغــراض

ال الدولـةارتكبت إقلـيم في بل فحسب فيه وقعت الذي المكان في
قد تكون للفقرتينامقأالتي وفقا القضائية واليتها المادة2و1ت من

.أيضا9

وترت-5 معاهــدات جميــع أحكـــام المجرميـــنتعتبـــر تســليم يبـــات
فـي المحـددة بـالجرائم يتعلـق فيما األطراف الدول بين فيما المبرمة

الدول2المادة هذه بين فيما تلـك،معدلــة فيـه تتعارض الذي بالقدر
االتفاقية هذه مع .األحكام
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14المادة
يتعلــق-1 فيمــا المســاعدة مــن قــدر أآبــر األطــراف الــدول تتبــادل

أو ــات أوبالتحقيق ــة الجنائي ــتماإلجــراءات ت ــي الت التســليم إجــراءات
المـادة فـي عليها المنصوص الجرائم بخصوص فـي2مباشرتها بمـا ،

مـا على الحصول في المساعدة أدلـةذلك مـن تصـرفها تحـت يوجـد
لإلجراءات .الزمة

الفقـرة-2 فـي عليهـا المنصـوص بالتزاماتهـا األطراف الدول 1تفي
يت بما المادة هذه أومن معاهـدات أي مـع بشـأنفق أخـرى ترتيبـات

بينهـا فيمـا قائمـة تكون القانونية المساعدة عـدم. تبادل حـال وفـي
أو المعاهــدات هــذه ــل مث األطــرافوجــود ــدول ال ــادل تتب ــات، الترتيب
الوطني لقانونها وفقا .المساعدة

15المادة
أو المجــرمين تســليم ــراض ألغ يجــوز، ــةال القانوني المســاعدة

المـادةالمت فـي عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي اعتبار بادلة،
أو2 سياســية أوجريمــة سياســية بجريمــة متصــلة جريمــةجريمــة

سياسية بدوافع ال. ارتكبت تسليموبالتالي، بشأن طلب رفض يجوز
أو هـذهالمجرمين مثـل على مؤسس المتبادلة القانونية المساعدة

بجري يتعلق أنه لمجرد أوالجريمة سياسية بجريمةمة متصلة جريمة
أو سياسيةسياسية بدوافع ارتكبت .جريمة

16المادة
مــا االتفاقيــة هــذه فــي التزامــالــيس يفــرض أنــه علــى يفســر

ــرم المج ــليم إذاأوينبتس ــة المتبادل ــة القانوني ــاعدة المس ــديم بتق
وجيهـة أسـباب التسـليم منهـا المطلـوب الطـرف الدولـة لدى توفرت

إل الجـرائمتدعوها الرتكـابهم المجـرمين تسليم طلب بأن االعتقاد ى
المادة في أو2المذآورة فيمـا، المتبادلـة القانونيـة المساعدة طلب

أو محاآمــة، بغيــة قــدم قــد الجــرائم، بهــذه شــخصيتعلــق معاقبــة،
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14المادة
يتعلــق-1 فيمــا المســاعدة مــن قــدر أآبــر األطــراف الــدول تتبــادل

أو ــات أوبالتحقيق ــة الجنائي ــتماإلجــراءات ت ــي الت التســليم إجــراءات
المـادة فـي عليها المنصوص الجرائم بخصوص فـي2مباشرتها بمـا ،

مـا على الحصول في المساعدة أدلـةذلك مـن تصـرفها تحـت يوجـد
لإلجراءات .الزمة

الفقـرة-2 فـي عليهـا المنصـوص بالتزاماتهـا األطراف الدول 1تفي
يت بما المادة هذه أومن معاهـدات أي مـع بشـأنفق أخـرى ترتيبـات

بينهـا فيمـا قائمـة تكون القانونية المساعدة عـدم. تبادل حـال وفـي
أو المعاهــدات هــذه ــل مث األطــرافوجــود ــدول ال ــادل تتب ــات، الترتيب
الوطني لقانونها وفقا .المساعدة

15المادة
أو المجــرمين تســليم ــراض ألغ يجــوز، ــةال القانوني المســاعدة

المـادةالمت فـي عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي اعتبار بادلة،
أو2 سياســية أوجريمــة سياســية بجريمــة متصــلة جريمــةجريمــة

سياسية بدوافع ال. ارتكبت تسليموبالتالي، بشأن طلب رفض يجوز
أو هـذهالمجرمين مثـل على مؤسس المتبادلة القانونية المساعدة

بجري يتعلق أنه لمجرد أوالجريمة سياسية بجريمةمة متصلة جريمة
أو سياسيةسياسية بدوافع ارتكبت .جريمة

16المادة
مــا االتفاقيــة هــذه فــي التزامــالــيس يفــرض أنــه علــى يفســر

ــرم المج ــليم إذاأوينبتس ــة المتبادل ــة القانوني ــاعدة المس ــديم بتق
وجيهـة أسـباب التسـليم منهـا المطلـوب الطـرف الدولـة لدى توفرت

إل الجـرائمتدعوها الرتكـابهم المجـرمين تسليم طلب بأن االعتقاد ى
المادة في أو2المذآورة فيمـا، المتبادلـة القانونيـة المساعدة طلب

أو محاآمــة، بغيــة قــدم قــد الجــرائم، بهــذه شــخصيتعلــق معاقبــة،
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أومــا ــه إلي ينتمــي الــذي العــرق أوبســبب دينــه جنســيتهبســبب
أوأو اإلثنــي أأصــله السياســي، مــنورأيــه للطلــب اســتجابتها بــأن

األسباب هذه من ألي المذآور الشخص بوضع تمس أن .شأنها

17المادة
أو-1 المحتجـز الشخص نقل فـييجوز حكمـه مـدة يقضـي الـذي

الــدول مــن أخــرى دولــة فــي حضــوره والمطلــوب طــرف، دولــة إقلــيم
أو الشهادة ألغراض أواألطراف الهوية شـكلتحديد بـأي المسـاعدة

ــر ــرائمآخ الج ــي ف ــق للتحقي ــة الالزم ــة األدل ــى عل ــول الحص ــي ف
الشـرطانأو اسـتوفي إذا االتفاقيـة، هـذه بموجـب عليهـا المحاآمة

:التاليان

و)أ( نقله؛ على علم، عن الحرة، الشخص هذا موافقة

النقل،)ب( على الدولتين آلتا في المختصة السلطات موافقة
الدول هاتان تراها التي بالشروط مناسبةرهنا .تان

المادة-2 هذه :ألغراض

قيـد)أ( إبقائـه سلطة الشخص إليها ينقل التي للدولـة يكون
ما بذلك التـزام وعليهـا غيرالتحفـظ، منها نقل التي الدولة تطلب لم

أو به؛ذلك تأذن

إبطـاء،)ب( دون تنفذ، أن الشخص إليها نقل التي الدولة على
عهدة إلى بإعادته عليـهالتزامها للمتفـق وفقا منها نقل التي الدولة

أو قبــل، آلتــامــن فــي المختصــة الســلطات بــين عليــه، يتفــق لمــا
الدولتين؛

الدولـة)ج( تطالـب أن الشـخص إليها نقل التي للدولة يجوز ال
أجـل مـن التسـليم لطلب إجراءات ببدء الشخص هذا منها نقل التي

إليها؛ إعادته
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و)أ( نقله؛ على علم، عن الحرة، الشخص هذا موافقة

النقل،)ب( على الدولتين آلتا في المختصة السلطات موافقة
الدول هاتان تراها التي بالشروط مناسبةرهنا .تان
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قيـد)أ( إبقائـه سلطة الشخص إليها ينقل التي للدولـة يكون
ما بذلك التـزام وعليهـا غيرالتحفـظ، منها نقل التي الدولة تطلب لم

أو به؛ذلك تأذن

إبطـاء،)ب( دون تنفذ، أن الشخص إليها نقل التي الدولة على
عهدة إلى بإعادته عليـهالتزامها للمتفـق وفقا منها نقل التي الدولة

أو قبــل، آلتــامــن فــي المختصــة الســلطات بــين عليــه، يتفــق لمــا
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أجـل مـن التسـليم لطلب إجراءات ببدء الشخص هذا منها نقل التي

إليها؛ إعادته
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ا)د( المنقول للشخص التحفظتحتسب قيد قضاها التي لمدة
العقوبـة مـدة مـن إليهـا نقل التي الدولة الدولـةالمقضـيةلدى فـي

منها نقل .التي

ما-3 شخص نقل يتقرر التي الطرف الدولة توافق لم وفقـاما منها
ال المادة، جنسـيته،لهذه آانـت أيـا الشـخص، ذلـك يحـاآم أن يجوز

أوأو أيحتجــز علــى الشخصــية حريتــه إقلــيمتقيــد فــي آخــر نحــو ي
أو أفعـال أي بشـأن إليهـا ينقـل التـي الطـرف باإلدانـةالدولـة أحكـام

منها نقل التي الدولة إقليم لمغادرته .سابقة

18المادة
أوحجزعند-1 أومـواد مشـعة أوأجهـزة نوويـة، السـيطرةمرافـق

المـادة فـي عليهـا المنصـوص الجـرائم إحـدى ارتكاب عقب ،2عليها
ال يليتقوم بما تحوزها التي الطرف :دولة

أوإجــراءاتتتخــذ)أ( المشــعة المــادة المشــعلجعــل الجهــاز
الضرر؛أو عديم النووي المرفق

عليهـاو)ب( ينطبـق لمـا وفقـا نوويـة مـواد بأي االحتفاظ تضمن
الذرية؛ للطاقة الدولية الوآالة ضمانات من

ــو)ج( المادي ــة بالحماي ــة المتعلق ــيات التوص ــي ــاييرتراع ومع ة
الذرية للطاقة الدولية الوآالة عن الصادرة والسالمة .الصحة

المنصـوص-2 الجـرائم بإحـدى تتعلـق إجـراءات أي من االنتهاء بعد
المــادة فـي أو2عليهـا ذلــك، الـدولي القـانون اقتضــى إذا ذلـك قبـل

المعنيـة،تعاد األطـراف الدول مع التشاور يتعلـقبو(بعد فيمـا خاصـة
اإل والتخزينبطرائق ماد،)عادة أوةأي أومشـعة مشـع مرفـقجهـاز

المشــعة المــادة هــذه إليهــا تعــود التــي الطــرف الدولــة إلــى نــووي
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، يكــونالمرفــق التــي الطــرف الدولــة

ال االعتباري أو الطبيعي المـادلمالكالشخص أوةتلك ذلـكالمشـعة
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أو المشع النـوويالجهاز أوالمرفـق مواطنيهـا فيهـا،أحـد المقيمـين
المـادأو تلـك تكـون التي الطرف أوةالدولة المشـعالمشـعة الجهـاز
أوأو إقليمهـا مـن سـرق قـد النـووي غيـرالمرفق بطريقـة منـه أخـذ

أخرى .شرعية

أو)أ(-3 ــوطني ال القــانون آــان ــةإذا الدول علــى يحظــر ــدولي ال
أو إعادة، المشـعةالطرف المـواد تلـك المشـعأوقبول، الجهـاز ذلـك

أوأو النووي، األطـرافالمرفق الـدول وافقت ذلـك،المعنيـةإذا علـى
للفقرة الحـائزة)ب(3طبقا الطـرف الدولـة تواصـل المـادة، هـذه من
أو أوللمواد المشعة اتخاذاألجهزة النووية الـواردةاإلجراءاتالمرافق

الفقرة وال1في المـادة؛ هـذه المـمن تلـك أوتسـتخدم األجهـزةواد
أو السلميةالمشعة األغراض في إال النووية ؛المرافق

قانوناإذا)ب( يجوز ال حوزتهاآان في تكون التي الطرف للدولة
أو أوالمواد المشعة تلـكاألجهزة فعلـى تحوزها، أن النووية المرافق

يجـوز دولـة حـوزة فـي ممكن وقت أقرب في وضعها تضمن أن الدولة
ــا قانون ضــماناتلهــا االقتضــاء، حســب ــدمت، ق ــد ق وتكــون ــا حيازته

الفقــرة ومقتضــيات تلــك1تتمشــى مــع بالتشــاور المــادة هــذه مــن
أو المــواد تلــك جعــــل بغــرض أوالدولــة، المشــعة المرافــقاألجهــزة

وال الضرر؛ عديمة أوالنووية المـواد تلـك المشـعةتسـتخدم األجهـزة
السأو األغراض في إال النووية .لميةالمرافق

أو-4 المواد آانت أوإذا المشعة المشـاراألجهزة النوويـة المرافـق
الفقرتين في الـدول2و1إليها من ألي مملوآة غير المادة هذه من

أو أواألطراف، طـرف دولة مواطني فيهـا،ألحد المقيمـين لـموأأحـد
أو سرقت قد مـنتكن أخـرى شـرعية غير بطريقة عليها الحصول تم

د أوإقليم طـرف، اسـتالمهاولة فـي ترغـب دولـة هنـاك تكـن لـم إذا
بالفقرة طريقـة3عمال بشـأن منفصـل قـرار يتخـذ المـادة، هـذه مـن

للفقرة وفقا فيها، بـين)ب(3التصرف التشـاور بعـد المادة، هذه من
صلة ذات دولية منظمات وأي المعنية .الدول
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الفقـرات-5 المـادة،4و3و2و1ألغراض هـذه للدولـةمـن يجـوز
للم الحائزة أوةداالطرف أوالمشعة المشـع النـوويالجهـاز المرفـق

األط الدول من والتعاون المساعدة تطلب وـــأن األخـرى، خاصـةبراف
صـــلة،ـــــالمعنياألطـــرافالـــدول ذات دوليـــة منظمـــات أي ومـــن ة،

الذريــةوال للطاقــة الدوليــة الوآالــة األطــراف. ســيما الــدول وتشــجع
بهـذهوالمنظم عمـال المسـاعدة تقـديم علـى الصـلة ذات الدولية ات

ممكن حـد أقصى إلى .الفقرة

األطــراف-6 الــدول المــادالقائمــةعلــى فــي المشــعةةبالتصــرف
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، بهــذهالمرفــق عمــال بهــا، االحتفــاظ

بالطر الذريـة للطاقة الدولية للوآالة العام المدير تخطر أن يقـةالمادة،
أو المواد تلك في التصرف بها تم بهـاالتي المـدير. االحتفـاظ ويحيـل

الــدول إلــى المعلومــات هــذه الذريــة للطاقــة الدوليــة للوآالــة العــام
األخرى .األطراف

الجــرائم-7 بإحــدى ــل يتص فيمــا انتشــار أي ــدوث ح حالــة ــي ف
المادة في عليها مـا2المنصوص االتفاقيــة هــذه فـي ليس يمـس،

ط الضـرربأي عـن المسـؤولية تحكم التي الدولي القانون قواعد ريقة
أو األخرىالنووي الدولي القانون .قواعد

19المادة
الشــخص ــة محاآم ــا فيه ــري تج ــي الت ــرف الط ــة الدول ــى عل

أو الـوطني لقانونها وفقا تقوم، أن الجريمة ارتكابه إجراءاتهـاالمدعى
إلجــراءالســارية النهائيــة النتيجــة بــإبالغ األمــين، إلــى المحاآمــة ات

األطراف الدول إلى المعلومات هذه يحيل الذي المتحدة، لألمم العام
.األخرى

20المادة
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أو مباشــرة، مشـــاورات األطـــراف ـــدول ال ـــقتجــري طري عـــن
حسـب دوليـة، منظمـات بمساعــدة المتحــدة، لألمم العـام األميـن

ف بشكل االتفاقية هذه تنفيذ لضمان .عالالضرورة،

21المادة
هــذه فــي ــا عليه المنصــوص ــا التزاماته األطـــراف ــدول ال ــذ تنف
السـيادة فـي الـدول تسـاوي مبـدأي مـع يتفـق نحـو على االتفاقية
للـدول الداخليـة الشؤون في التدخل عدم ومبدأ اإلقليمية وسالمتها

.األخرى

22المادة
مـا االتفاقيـة هذه في فـيليس تمـارس أن طـرف لدولـة يبـيح

التـي بالمهـام تضـطلع وأن القضـائية الواليـة أخـرى طرف دولة إقليم
وفقــا األخــرى الطــرف ــة الدول ســلطات اختصــاص صــميم مــن هــي

الوطني .لقانونها
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الجــرائم-7 بإحــدى ــل يتص فيمــا انتشــار أي ــدوث ح حالــة ــي ف
المادة في عليها مـا2المنصوص االتفاقيــة هــذه فـي ليس يمـس،

ط الضـرربأي عـن المسـؤولية تحكم التي الدولي القانون قواعد ريقة
أو األخرىالنووي الدولي القانون .قواعد

19المادة
الشــخص ــة محاآم ــا فيه ــري تج ــي الت ــرف الط ــة الدول ــى عل

أو الـوطني لقانونها وفقا تقوم، أن الجريمة ارتكابه إجراءاتهـاالمدعى
إلجــراءالســارية النهائيــة النتيجــة بــإبالغ األمــين، إلــى المحاآمــة ات

األطراف الدول إلى المعلومات هذه يحيل الذي المتحدة، لألمم العام
.األخرى

20المادة
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23المادة
أو-1 دولتـين، بين ينشأ نـزاع أي للتحكيم الـدوليعرض مـن أآثـر،

أو تفسير حول والاألطراف االتفاقيـة هـذه تسـويتهتطبيـق تتسـنى
الـدول هذه إحدى طلب على بناء وذلك معقولة مدة خالل . بالتفاوض
مـن أشـهر سـتة غضـون فـي االتفـاق، مـن األطـراف تتمكن لم وإذا
تلـك مـن ألي جـاز التحكـيم، أمـر تنظـيم علـى التحكيم، طلب تاريخ
طلــب بتقــديم الدوليــة، العــدل محكمــة إلــى النـــزاع إحالــة األطــراف

ل األساسي للنظام وفقا .لمحكمةبذلك،

تعلــن-2 أن دولــة أليــة االتفاقيــة،يجــوز هــذه علــى التوقيــع لــدى
أوأو عليها أوالتصديق أنهـاقبولها إليهـا، االنضمام أو عليها الموافقة
بـالفقرةال بالتقيـد ملزمة نفسها المـادة1تعتبر هـذه تكـونوال. مـن

بـالفقرة بالتقيـد ملزمـة األخرى األطراف دولـة1الدول أيـة طـرفإزاء
القبيل هذا من تحفظا .أبدت

للفقـرة-3 وفقا تحفظا أبدت طرف دولة أن2ألية المـادة هـذه مـن
العـام األمـين إلـى توجهـه بإخطـار شاءت، متى التحفظ هذا تسحب

المتحدة .لألمم

24المادة
مـن-1 الـدول جميع أمام االتفاقية هذه على التوقيع باب 14يفتح

مقـر2006ديسـمبر/األولآـانون31حتـى2005سـبتمبر/أيلول فـي
بنيويورك المتحدة .األمم

أو-2 للتصــديق االتفاقيــة هــذه أوتخضــع وتــودع. الموافقــةالقبــول
أو التصــديق ــائق أووث ــول ــمالقب لألم ــام الع ــين األم ــدى ل ــة الموافق

.المتحدة

دولـة-3 أيـة أمـام االتفاقيـة هـذه إلـى االنضمام باب وتـودع. يفتح
اال المتحدةوثائق لألمم العام األمين لدى .نضمام
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23المادة
أو-1 دولتـين، بين ينشأ نـزاع أي للتحكيم الـدوليعرض مـن أآثـر،

أو تفسير حول والاألطراف االتفاقيـة هـذه تسـويتهتطبيـق تتسـنى
الـدول هذه إحدى طلب على بناء وذلك معقولة مدة خالل . بالتفاوض
مـن أشـهر سـتة غضـون فـي االتفـاق، مـن األطـراف تتمكن لم وإذا
تلـك مـن ألي جـاز التحكـيم، أمـر تنظـيم علـى التحكيم، طلب تاريخ
طلــب بتقــديم الدوليــة، العــدل محكمــة إلــى النـــزاع إحالــة األطــراف

ل األساسي للنظام وفقا .لمحكمةبذلك،

تعلــن-2 أن دولــة أليــة االتفاقيــة،يجــوز هــذه علــى التوقيــع لــدى
أوأو عليها أوالتصديق أنهـاقبولها إليهـا، االنضمام أو عليها الموافقة
بـالفقرةال بالتقيـد ملزمة نفسها المـادة1تعتبر هـذه تكـونوال. مـن

بـالفقرة بالتقيـد ملزمـة األخرى األطراف دولـة1الدول أيـة طـرفإزاء
القبيل هذا من تحفظا .أبدت

للفقـرة-3 وفقا تحفظا أبدت طرف دولة أن2ألية المـادة هـذه مـن
العـام األمـين إلـى توجهـه بإخطـار شاءت، متى التحفظ هذا تسحب

المتحدة .لألمم

24المادة
مـن-1 الـدول جميع أمام االتفاقية هذه على التوقيع باب 14يفتح

مقـر2006ديسـمبر/األولآـانون31حتـى2005سـبتمبر/أيلول فـي
بنيويورك المتحدة .األمم

أو-2 للتصــديق االتفاقيــة هــذه أوتخضــع وتــودع. الموافقــةالقبــول
أو التصــديق ــائق أووث ــول ــمالقب لألم ــام الع ــين األم ــدى ل ــة الموافق

.المتحدة

دولـة-3 أيـة أمـام االتفاقيـة هـذه إلـى االنضمام باب وتـودع. يفتح
اال المتحدةوثائق لألمم العام األمين لدى .نضمام
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25المادة
وثيقـة-1 إيداع تاريخ من الثالثين اليوم في االتفاقية هذه نفاذ يبدأ

أو أوالتصديق أوالقبـول لـدىالموافقـة والعشـرين الثانيـة االنضـمام
المتحدة لألمم العام .األمين

أو-2 االتفاقية على تصدق دولة آل إلى أوتقببالنسبة توافـقلهـا
أو أوعليها التصـديق وثيقـة إيداع بعد إليها أوتنضم الموافقـةالقبـول

الثالثـينأو اليـوم فـي االتفاقية نفاذ يبدأ والعشرين، الثانية االنضمام
أو تصــديقها وثيقــة الدولــة تلــك إيــداع تــاريخ أومــن موافقتهــاقبولهــا

.انضمامهاأو

26المادة
أن-1 طــرف دولــة ألي هــذهيجــوز علــى تعــديل إدخــال تقتــرح

الذيويقدم. االتفاقية الوديع إلى المقترح الفوريعممهالتعديل على
األطرافعلى الدول .جميع

عقـد-2 إلـى يـدعو أن الوديـع مـن األطراف الدول أغلبية طلبت إذا
إلـى دعوة بتوجيه الوديع يقوم المقترحة، التعديالت في للنظر مؤتمر

األطـراجميع الـذيالدول المـؤتمر، لحضـور انعقـادهالف بعـديبـدأ إال
الدعوةمضي توجيه تاريخ على األقل على أشهر .ثالثة

ـــيب-3 قصــ المـــؤتمر الجهـــودارـــــذل علـــىى الموافقـــة لضـــمان
اآلراء بتوافق ذلك،. التعديالت يتيسر لم بأغلبيةتعتمدوإذا التعديالت

األطراف الدول جميع أصوات الو. ثلثي الفـورويقوم علـى بتعمـيمديع
تعديل المؤتمريعتمدأي األطرافعلىفي الدول .جميع

الذي-4 التعديل نفاذ للفقـرةيعتمـديبدأ المـادة3وفقـا هـذه مـن
دول لكل الوديـعةبالنسبة لدى تودع أووثيقـةطرف قبولهـاتصـديقها

أوأو الثالثـينانضمامها اليوم من اعتبارا التعديل، على مـنموافقتها
األطراف الدول ثلثي إيداع الصـلةتاريخ ذات يبـدأ. وثائقهـا ذلـك وبعـد
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25المادة
وثيقـة-1 إيداع تاريخ من الثالثين اليوم في االتفاقية هذه نفاذ يبدأ

أو أوالتصديق أوالقبـول لـدىالموافقـة والعشـرين الثانيـة االنضـمام
المتحدة لألمم العام .األمين

أو-2 االتفاقية على تصدق دولة آل إلى أوتقببالنسبة توافـقلهـا
أو أوعليها التصـديق وثيقـة إيداع بعد إليها أوتنضم الموافقـةالقبـول

الثالثـينأو اليـوم فـي االتفاقية نفاذ يبدأ والعشرين، الثانية االنضمام
أو تصــديقها وثيقــة الدولــة تلــك إيــداع تــاريخ أومــن موافقتهــاقبولهــا

.انضمامهاأو

26المادة
أن-1 طــرف دولــة ألي هــذهيجــوز علــى تعــديل إدخــال تقتــرح

الذيويقدم. االتفاقية الوديع إلى المقترح الفوريعممهالتعديل على
األطرافعلى الدول .جميع

عقـد-2 إلـى يـدعو أن الوديـع مـن األطراف الدول أغلبية طلبت إذا
إلـى دعوة بتوجيه الوديع يقوم المقترحة، التعديالت في للنظر مؤتمر

األطـراجميع الـذيالدول المـؤتمر، لحضـور انعقـادهالف بعـديبـدأ إال
الدعوةمضي توجيه تاريخ على األقل على أشهر .ثالثة

ـــيب-3 قصــ المـــؤتمر الجهـــودارـــــذل علـــىى الموافقـــة لضـــمان
اآلراء بتوافق ذلك،. التعديالت يتيسر لم بأغلبيةتعتمدوإذا التعديالت

األطراف الدول جميع أصوات الو. ثلثي الفـورويقوم علـى بتعمـيمديع
تعديل المؤتمريعتمدأي األطرافعلىفي الدول .جميع

الذي-4 التعديل نفاذ للفقـرةيعتمـديبدأ المـادة3وفقـا هـذه مـن
دول لكل الوديـعةبالنسبة لدى تودع أووثيقـةطرف قبولهـاتصـديقها

أوأو الثالثـينانضمامها اليوم من اعتبارا التعديل، على مـنموافقتها
األطراف الدول ثلثي إيداع الصـلةتاريخ ذات يبـدأ. وثائقهـا ذلـك وبعـد
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الثالثـين اليـوم مـن اعتبارا طرف دولة ألي بالنسبة التعديل ذلك نفاذ
الدولة تلك إيداع تاريخ الصلةمن ذات .وثيقتها

27المادة
أن-1 طرف دولة مـنألية خطـيتنسحب بإشـعار االتفاقيـة هـذه

األمي إلى المتحدةيوجه لألمم العام .ن

تــاريخاالنســحابيصــبح-2 علــى واحــدة ســنة انقضــاء بعــد نافــذا
لإلشعار المتحدة لألمم العام األمين .تسلم

28المادة
نصوصـه الحجيـة فـي تتسـاوى الـذي االتفاقية، هذه أصل يودع

لـدىإلا والفرنسـية، والعربيـة والصـينية والروسية واإلنكليزية سبانية
ال هـذهاألمين مـن معتمـدة نسـخا يرسـل الذي المتحدة، لألمم عام

الدول جميع إلى .النصوص

لــذلك حســبوإثباتــا بــذلك المفوضــون أدنــاه، الموقعــون قــام ،
فـي للتوقيـع المعروضـة االتفاقية هذه بتوقيع حكوماتهم، من األصول

في نيويورك في المتحدة األمم .2005سبتمبر/أيلول14مقر
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦٢

باإجـراء تنقــالت وتعيينــات فـي ال�ســلك الدبلوما�ســي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ينقل ال�سفراء الآتية اأ�سماوؤهم اإلى ديوان عام وزارة اخلارجية:
يو�سف بن عي�سى بن علي الزدجايل �سفـرينا لدى جمهورية رو�سيا الحتادية.   	

لـــدى جمهوريــة    2 �سفـرينا  ال�سحـــي  اآل مالك  ال�سيـــخ جمعــة بن حمـــدان بن ح�سن 
�سري لنكا الدميقراطية ال�سرتاكية.

ال�سيخ اأحمد بن ها�سل بن را�سد امل�سكري �سفـرينا لدى بروناي دار ال�سالم.   3

كفاية بنت خمي�س بن مياه الرئي�سية �سفـريتنا لدى مملكة اأ�سبانيا.   	

منذر بن حمفوظ بن �سامل املنذري �سفـرينا لدى جمهورية الفلبني.   	

الدكتور اأحمد بن �سامل بن حممد باعمر �سفـرينا لدى اجلمهورية الإيطالية.   	

ال�سيخ حمد بن �سيف بن عبدالعزيز الرواحي �سفـرينا لدى جمهورية الهند.   	

مبارك بن �سامل بن علي الزكواين �سفـرينا لدى جمهورية جنوب اأفريقيا.   8

املهند�س عماد بن حمود بن �سامل العربي �سفـرينا لدى جمهورية الربازيل الحتادية.   	

�سالح بن حممد بن اأحمد ال�سقري �سفـرينا لدى جمهورية فـيتنام ال�سرتاكية.   0	

يو�سف بن �سعيد بن حممد العامري �سفـرينا لدى جمهورية اأملانيا الحتادية.   		
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املــادة الثانيـــة

ينقـــل كـــل مـــن:

بدر بن حممد بن بـــــدر املنـــذري �سفـيـــرنا لدى اجلمهوريـــة اللبنانيــة ويعني �سفـريا    	
لنا فوق العادة ومفو�سا لدى اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�سمالية.

�سمـــو ال�سيـــد نـــزار بن اجللنــدى بن مــاجد اآل �سعيــــد �سفـرينـــــا لــــدى اجلمهوريــــة    2
الأندوني�سية ويعني �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى اجلمهورية الإيطالية.

املــادة الثالثـــة

يعــني كــل مـــن:
ميثاء بنت �سيف بن ماجد املحروقية �سفـرية لنا فوق العادة ومفو�سة لدى جمهورية    	

اأملانيا الحتادية.
طالل بن �سليمان بن حبيب الرحبي �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية    2

الربازيل الحتادية.
هالل بن عبداللـه بن علي ال�سناين �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى اجلمهورية    3

التون�سية.
ال�سفـري الدكتور اأحمــــد بن حممــــد بن �سعيــــد ال�سعيــدي �سفـيــرا لنا فـــوق العــــادة    	

ومفو�سا لدى اجلمهورية اللبنانية.

املــادة الرابعــة

مينــح كـــل مـــن:

�سفـري ويعني   	 البلو�سي لقب  املفو�س عبدالغفار بن عبدالكرمي بن عي�سى  الوزير 
�سفـريا لنا فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية بنجالدي�س ال�سعبية.

الوزير املفو�س �سيف بن نا�سر بن را�سد البداعي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا فوق   2
العادة ومفو�سا لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.

الوزير املفو�س اأحمد بن علي بن �سعيد الرا�سدي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا فوق   3
العادة ومفو�سا لدى جمهورية �سري لنكا الدميقراطية ال�سرتاكية.
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الوزير املفو�س حممود بن حمد بن نا�سر احل�سني لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا   	

فوق العادة ومفو�سا لدى الحتاد ال�سوي�سري.

امل�ست�ســـار حممــــد بن عبداللـه بن عـــو�س النهـــدي لقــب �سفـيــر ويعــني �سفـيــرا لنـا   	

فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية قرب�س.

لنــا   	 �سفـيــرا  �سفـيــر ويعــني  لقـــب  اآل تويـــه  �سالـــم بن عبداللـه  امل�ست�ســار حمــود بن 

فوق العادة ومفو�سا لدى جمهورية رو�سيا الحتادية.

امل�ست�ســـارة اإرمـــا بنت �سعيـــد بن حممـــد الكثرييـــة لقب �سفـرية وتعـني �سفـرية لنـا   	

فوق العادة ومفو�سة لدى بروناي دار ال�سالم.

امل�ست�ســـارة روؤى بنت عي�ســى بن اأ�ســـرف الزدجالية لقــب �سفـيــرة وتعــني �سفـيــرة لنــا   8

فوق العادة ومفو�سة لدى مملكة بلجيكا.

امل�ست�سار ال�سيد فـي�سل بن حارب بن حمد البو�سعيدي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا   	

فوق العادة ومفو�سا لدى مملكة البحرين.

امل�ست�ســـــار عمـــــر بــن �سعيـــــد بـــن عمـــــر الكثيـــري لقــب �سفـيــــر ويعــــني �سفـيــــرا لنـــــا   0	

فوق العادة ومفو�سا لدى مملكة اأ�سبانيا.

املــادة اخلام�ســة

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

�سـدر فـي: ٦ مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢ مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســــلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦٣

بالرتخي�ص فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية الإماراتية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى
يرخ�ص فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية الإماراتية لكل من:

حممد بن عبــــداللـه بن حممــد بن اأحمــــد اآل مالك.	 

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه بن حممد اآل مالك.	 

�سمــــا بنت حممـــد بن عبـــداللـه بن حممــد اآل مالك.	 

ح�ســة بنت حممد بن عبـــداللـه بن حممد اآل مالك.	 

فاطمة بنت حممد بن عبداللـه بن حممد اآل مالك.	 

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ٦ مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢ مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/64

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 6 مــن ربيع الأول �سنـة ١444هـ

املـوافــــق: 2 مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اإبت�ســام بنـت يحيـــى بن حمــد ال�سوافيــــــــــــة1

اإبراهيم بن ح�سن بن حممد البو�سعيــــدي2

اأبيــال بنـت هـــالل بــن ح�سيـــن احلارثيـــــــــــة3

اأحـالم بنـت �سليمـان بـن قا�ســـم النبهانيــــــة4

اأحمــــــــد بــــــن علـــــي بـــــن حمــــــود املغيــــــــــري5

اأ�سيــا بنـــت �سالـــم بــن حمــدون اجلابريــــــــــة6

اأ�سيلــــة بنــت حمـد بــن حممــد احلب�سيـــــــــة7

اأ�سيلــة بنت حممد بن عبداللــه الهنائيـــــــة8

اأ�سيلــة بنت حممـد بن من�ســور احلارثيــــة9

اإلهـــــام بنــت �سعيـــــد بــن حمـــــود الرواحيـــــة10

اأمــــل بنــت حممــــد بن عبداللــه ال�سيديـــــــة11

اآمنــــــة بنــت �سالــــــح بـــن �سيـــف الرياميــــــــة12

اأنـــــــور بــــــن علــــــــي بــــــن حمـــــــد اخلنب�ســــــــي13

بثينــــة بنـــت علــي بــــن �سيــــــف احلارثيـــــــــــــة14

تيمــور بن ح�سـن بن حممد البو�سعيـــــــــدي15

ثريـــــا بنـــت �سيـــف بـــن عامـــــــر الرا�سديـــــــــة16

ثريـــــــا بنـــت علــــــي بـــــن عميـــــــر احلب�سيـــــــــة17

ثريـــــا بنـــت حممــــــد بـــن علـــــــي احلب�سيــــــــــة18

ثويبـــة بنت عبداللـــه بن �سيف اخلنجريـــــة19

قائمــة باأ�سمــاء من ردت لهــم اجلن�سيــة العمانيــة
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جمعـــة بـــن �سليمـــان بـن جمعــــة الرواحــــــــي20

جوخـــة بنـــت خلفــان بــن علـــي ال�سوافيــــــة21

جوخــة بنــت �سيــف بــن حممــد ال�سيبانيـــــة22

جوخـــــة بنــت �سالــح بــن حمـــــود املغرييــــــــة23

جوخـــة بنـــت حممـــد بـــن نا�ســـر املعمريــــــة24

حــــــارب بــــن حممـــــــد بــن �سالــــــم املعولــــــــي25

ح�سن بن حممد بن �سليمان البو�سعيـــدي26

ح�سيـــن بـــن �سليمــــان بن زاهر املحروقـــــي27

ح�سيـــن بــن م�سعــود بن ح�سني احلارثــــــــي28

حليمة بنت �سيف بن مبارك الإ�سماعيليـــة29

حمـــــــد بـــــن �سالــــــــم بـــــن علــــــي العبـــــــــــري30

حمــــــد بــــن �سعيـــــد بـــــن حمــــــد احلب�ســـــــــي31

حمــد بـــن �سليمـــان بـــــن قا�ســـــــــم املنــــــــذري32

حمــــد بـــن عبدالـــله بــن حمــــــــود الغيثـــــــــي33

حمــــد بـــن حممـــــد بــن �سعـــــــود احلب�ســــــــي34

حمـــد بن حممــد بن عبداللــه الهارونـــــــــــي35

حمــــود بــن حمــــد بـــن نا�ســـــر الرواحـــــــــــي36

حمــــود بـــن �سيــــف بــن حمـــــود املرجبــــــــــــي37

حمـــود بـــن حممـــد بــن جميــع احلارثــــــــــــي38

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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حميدة بنت �سامل بن حمود الإ�سماعيليـة39

خديجــة بنت بدر بن زاهر البو�سعيديـــــة40

خديجة بنت علي بن عبداللـه احلارثيــــة41

خزينــة بنـــت حبيـــب بن نا�ســر الزكوانية42

خزينـــة بنـت حمــدان بـن علـي البلو�سيــــــة43

خلفـان بــن اإدريـــ�س بــن نا�ســـر ال�سقـــــري44

خلفـــــان بــــن �سالـــــم بـــن �سيـــــف الطائــــــــي45

را�ســـد بن عبداللــه بن �سيــــف الربوانـــــــي46

رايـــة بنـــت حممــــد بــن عامــــر ال�سيذانيــة47

ربيعــة بنــت را�ســد بــن �سعيــد احلب�سيــــــــــة48

رحمـة بنت علـي بن حممـد احل�سرميــــــة49

رحمــة بنـت حممــد بـن نا�ســر املعمريـــــــــة50

رملــة بنــت خميــ�س بـن �سيـــف امل�سكريــــــــــة51

روحيـة بنت عبداللــه بن �سيف اخلنجريـة52

رو�سية بنت عبداللـه بن �سيف اخلنجريــة53

ريـــا بنت �سالــم بن عامــــــر احلارثيــــــــــة54

ريــــا بنــت �سعيــــد بــن حممـــــد العربيــــــــــــة55

ريــان بنــت �سعــود بـن حمـــــد البو�سعيديــة56

ريــان بنــت حممــد بـــن �سيـــــف ال�سقريـــــــة57

زاهــــــر بــن �سيـــــــف بـــن �ســــــالم الريامــــــــــي58

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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زايــــــد بـــن عامـــــر بــن عبــداللــه ال�سنـــــــاوي59

زهــرة بنــت خلفــان بـن حممــد الدغاريـــــــــة60

زهـــرة بنـــت �سعيــد بــن اأحمــد العي�سريــــــــــة61

زويـنة بنـت عبداللــه بن ب�سري ال�سبحيــــــــة62

زوينـة بنت عبدالـله بن حمــد ال�سوافيــــــــــة63

زوينة بنت عبداللـه بن حممد الهارونيــــــة64

زوينـــة بنت حممـــد بن �سالــــم الأغربيـــــــــة65

زيانــة بنــت حــارب بن حممــــد الدغي�سيــــــة66

زينــب بنــت عبـداللـــه بن علـــــــي الكيوميـــــة67

�سالــــــم بـــــن اأحمـــــد بن �سعيــــــــد احلب�ســـــــــي68

�سالــــم بــن اأحمـــــد بــن مطـــــــر الربا�ســــــــدي69

�سالــــــم بــــن �سعــــــود بــــن علـــــــــي البيمانــــــــي70

�سالــــــــم بـــــن �سليـــــــم بـــن علــــــي الرا�ســــــــدي71

�سالـــــــم بـــــن �سيــــف بــــن حمـــــود املرجبـــــــــي72

 �سالـــم بــن �سيــف بــن من�ســـــور اجله�سمـــــي73

�سالــم بن عبداللــه بن �سليمـــان امل�سكــــــــري74

�سالــم بـن عبداللــــه بــن عامـــــــر احلارثـــــــــي75

�سالـــم بــن عيــ�سى بـــن �سالــــــــم اخلنجــــــري76

�سالـــم بــــن حممـــد بــــن �سالـــــــــم العوفـــــــــــي77

�سالـــــم بـــن م�سعـــــود بـــــن علــــــــي املغيــــــــــري78
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�سعـــادة بنــت �سالــح بن مطـر املعمريـــــــــــــة79

�سعـــادة بنــت علــي بــن حميـــد الورديــــــــــــــة80

�سعــود بــن �سعيـــد بــن هديـب احلب�ســـــــــــــي81

�سعــود بــن هــالل بـن را�سد الربوانــــــــــــــــــي82

�سعيــد بـن حافــظ بـن �سعيد احلارثــــــــــــــي83

�سعيــــد بـــن حميـــد بــن را�ســد الغيثـــــــــــــــــي84

�سعيـــد بــن �سيــــف بــن حمــود احلب�ســـــــــــــي85

�سعيـــــد بــن �سيــــف بــن حمـــــود املرجبــــــــــي86

�سعيــد بــن حممــد بــن �سعيـــــد احلارثـــــــــي87

�سالمة بنت �سعيد بن م�سعود الربوانيـــــــة88

�سلطان بن عبداللـه بن عامر احلارثـــــــــــي89

�سلمى بنت �سيف بن مبارك الإ�سماعيليـــة90

�سلمى بنت علي بن عبـــداللــه النعمانيــــــة91

�سلمى بنت حممد بن من�ســـور العوفيـــــة92

�سليمان بن نا�سر بن �سلطـــان اليعربــــــي93

�سماري بنت عبدالوهاب بن �سامل البلو�سيـة94

�سميــة بنت حممــد بن �سيـــف ال�سقريـــــــة95

�سمرية بنت خمي�س بن �سعيد اخل�سيبيـة96

�سميــرة بنــت را�ســـد بن حمـد احلارثيـــــــــة97

�سمرية بنت عبداللـه بن علي الكيوميـــــــــة98

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٢(

ال�ســـــــــــــــــمم

�سميعـة بـنت حممد بن �سالـم الغيالنيـــــــــة99

�سنــــــان بـــــن �سالـــــم بــــن حميــــــد الغيثـــــــــــي100

�سيــــــف بــــن �سعيـــــــد بـــن حمـــــد العامــــــــري101

�سريفـــة بنــت �سعيـــد بـــن را�سـد احلب�سيـــــــة102

�سريفــة بنــت نا�ســر بن حممد العربيـــــــــــة103

�سم�ســـة بنــت حمـمد بــن �سالـم البدريـــــــــــــة104

�سم�ســة بنـت حممــد بن �سعيد الطوقيـــــــــة105

�سم�ســة بنـت حممــد بــن نا�ســـر املعمريـــــــــة106

�سم�ســة بنــت م�سعود بن �سليمان احلب�سيـــة107

�سم�سة بنت م�سعود بن مبارك اخلرو�سيــة108

�سيخــة بنــت عبيــد بـن م�سعود البطرانيـــــة109

�سيخــة بـنـت علـي بـن عبداللــه البلو�سيــــــــــة110

�سابرينا بنت �سليمان بن من�سور اجلابريــة111

�ساحلــة بنــت �سالـم بن �سعيــد اجلراديـــــــــة112

�سباح بنت ح�سن بن حممد البو�سعيديـــــــة113

�سبـــرة بنـــت حمــد بــن حممد احلب�سيــــــــــــة114

�سبـري بن �سليــم بــــن م�سعـود احلديــــــــــدي115

طالعـــة بنــت �سعـــود بـــــن علــي البيمانيـــــــــــة116

عائ�ســة بنــت حـــارب بــن را�سـد الطيوانيـــــــة117

عائ�ســـة بــنت �سعيــد بن حبيــــب الكيوميــــــة118

عائ�سة بنت حممد بن �سليمان املحروقيــة119
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عبداللـــه بــــن را�ســــد بن جميــــع احلارثــــــي120

عبدالـلـه بن عامــــر بن عبــدالـله ال�سنـــــاوي121

عبداللـه بن حممـــد بن عبــــداللـه ال�سيـدي122

عبدالوهاب بن �سامل بن �سودين البلو�ســـي123

عـــــزام بـــــن طريــــــف بــن علـــــــي الهارونــــــــي124

عـــــــــزة بنـــــت ثانــــــــي بـــــن عمـــــــر النعمانيـــــة125

عزة بنت عبدالوهاب بن �سالـــم البلو�سيـــــة126

عزيــــزة بنــت �سالــم بن زاهــر اخلرو�سيــــــــة127

علــــــــي بـــــن م�سعـــــــود بــــــن علــــــي املغيـــــــــري128

علـــــــي بـــــن نا�ســــــر بـــن �سالـــــــم الهطالــــــــي129

عليـــاء بنـــت حمـــود بــن �سعيـد الدغي�سيــــــــة130

عمــران بــن �سعيــد بن اأحمد البو�سعيـــــــدي131

فــار�س بــن �سلطــان بــن هــالل احلارثـــــــــــــي132

فاطمــة بنــت حمــد بـــن حمــود البحريــــــــــة133

فاطمــة بنــت حمــد بــن حممـد احلب�سيـــــــــة134

فاطمــة بنـت �سعيد بن اأحمد البو�سعيديــة135

فاطمـــة بنــت علـــــي بـــن عميـــر احلب�سيـــــــــة136

فاطمة بنت م�سعود بن حممد العبيدانيـة137

فـــاوزة بنت عبداللـــه بن �سيف اخلنجريـــــة138

فرحــة بنــت �سعــود بـن حمد البو�سعيديـــــة139
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فوزيـــة بنــت �سالــم بن �سليم الرا�سديــــــــــــة140

كذيـــة بنــت حمــد بــن علـــي الربا�سديــــــــــــة141

كوثــر بنــت حممــد بــن �سيــف ال�سقريــــــــة142

جلينـــا بنــت خليفـــة بـــن �سامل الرياميـــــــــــة143

مبارك بن �سيف بن مبارك الإ�سماعيلــــــي144

حمفوظــة بنــت ثانـي بن عمر النعمانيـــــــة145

حممد بن حبيب بن حممد الربا�ســــــــــدي146

حممد بن ح�سن بن حممد البو�سعيـــــــدي147

حممد بن حمود بن حممد ال�سوافــــــــــــــــي148

حممد بن �سامل بن حممـــد ال�سق�ســـــــــــي149

حممــد بــن �سرحــان بـن �سعيد احلب�ســــــــــي150

حممد بن �سيف بن عبداللـه ال�سقــــــــــــري151

حممد بن عبدالـله بن ب�سيــر ال�سبحـــــــــي152

حممــد بــن نا�ســـر بــن �سالــــم الهطالــــــــــي153

حممــد بــن نا�ســر بن حممـــــد املعمــــــــــري154

مرفيــدة بنــت �سعــود بــن علي البيمانيــــــــة155

مرمي بنت �سعود بن �سليمان الوهيبيــــــــــة156

مريــم بنــت حــارب بـن را�ســد الطيوانيـــــــــة157

مريــم بنــت �سالــح بــن �سيـف الرياميـــــــــــــة158

مرمي بنت عبدالغفور بن حمد البو�سعيدية159
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مريــــم بنــت علي بـــن عبداللـــــه البلو�سيـــــــــــة160

مريـــم بنـــت ماجـــد بن خميـــــ�س الطيوانيـــة161

مريـــم بنــت م�سعــود بـــن �سليمان احلب�سيـــــة162

م�سعــود بــــن �سعيــد بــن مرهــون الريامـــــــــي163

مــالك بنـــت حممــد بن �سيـــف ال�سقريــــــــــة164

منيــــرة بنـــت خليفــــة بـــن �ساعـــد الزكوانيــــة165

مــــوزة بنـت عبداللــه بــن �سعــود احلارثيــــــــــة166

مـــوزة بنـــت م�سعـــود بــن �سليمــان احلب�سيـــــة167

ميــــاء بنــت �سلـــوم بــــن �سليمـــــان الطالعيــــــة168

ناجــــــم بـــــن �سعـــــــود بــــــن علــــــي البيمانـــــــــــي169

نا�ســر بـــن حبيـــب بــن حممـد الربا�ســــــــــدي170

نا�ســـــر بــــــن �سالــــح بـــن مطـــــــر املعمــــــــــــري171

نا�ســـــر بــــــن علـــــي بـــــــن �سالــــــم املزروعـــــــــــي172

نبهـــان بـــن �سيــف بــن مبـارك الإ�سماعيلــــــــي173

ن�ســـراء بنــت �سعــود بــن نا�سـر احلرا�سيـــــــة174

ن�ســـراء بنـــت حممـــد بــن حميـد الغافريــــــــة175

هـــــالل بـــن خلفـــان بـــــن علــــي البيمانــــــــــــــــي176

و�سحـــى بنــت �سيـــف بــن حمـــود املرجبيـــــــــــة177

وليــــــد بــــــن را�ســـــــد بـــن حمــــــــد احلارثـــــــــــــي178

يا�ســـر بـــــن خليفـــة بــــــن �سالـــــــم الريامـــــــــــــي179

يحيــــى بـــن م�سعـــود بـــن �سليمـان احلب�ســـــــــي180
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٢(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�شام اآل �شعيد ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ / حممد بن زايد اآل نهيان "رئي�س دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�شقيقة" تقديرا من لدن جاللة ال�شلطان املعظم - اأعزه اللـه - واعتزازا 

بعمق الروابط الأخوية املتينة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

وقــــد �شـــدر اأمــر املنــح بتاريــخ ١ مــن ربيع الأول ١٤٤٤هـ، املوافــــــق ٢٧ مـن �شبتمرب ٢٠٢٢م.
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�أمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان هيثــم بن طــارق �ملعظــم - حفظـه �للـه ورعــاه - 

مبنـــح و�ســـام عمـــان املدنــــي )الدرجـــة الأولى( جلاللة امللك عبداللـه الثانــي ابـــن احل�ســني 

"ملك اململكة الأردنية الها�سمية" تقديرا من لدن جاللة ال�سلطان املعظم - اأعزه اللـه - 

واعتزازا مبتانة العالقات الأخوية بني البلدين ال�سقيقني.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ ٨ مــن ربيع الأول ١٤٤٤هـ، املوافــــــق ٤ مـن اأكتوبر ٢٠٢٢م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 
قـــرار وزاري

 رقـــم 2022/46
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

للكليـــات املهنيــة والكليـــات املهنيــة للعلـــوم البحريـــة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإلى وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية"،  التنظيمية للكليات  "الالئحة  ي�ستبدل مب�سمى 

م�سمى "الالئحة التنظيمية للكليات املهنية".

املــادة الثانيــــة

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للكليات املهنية.

املــادة الثالثــــة

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

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

�صـدر فـي: 21 من �صفــــــــــــــر 1444هـ

املوافـــــق: 1٨ من �صبتمبـــــــــر 2022م

د. رحمـة بنت اإبراهيـم بن �صعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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 تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام الالئحة التنظيميـة للكليـات املهنيـة

املــادة ) 1 (
ي�ستبـــــــدل بن�ســــــو�ض املـــــواد )1/ البنـــــود 1، 2، 3(، و)5(، و)19/الفقـــــرة االأولـــــى(، و)20( 

من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية، الن�سو�ض االآتية:

املــادة ) 1 ( 

البنود 1، 2، 3
"1 -الـــــــــوزارة: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.

2 - الوزيــــــــــر: وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.

3 - الوكيـــــــــل: وكيل الوزارة للتدريب املهني".

املــادة ) 5 (
 ي�سكل جمل�ض االأمناء بقرار من الوزير، برئا�سة الوكيل، وع�سوية كل من: 

1 - املدير العام نائبا للرئي�ض.   

2 - )3( ثالثة ممثلني عن القطاع احلكومي.

3 - )3( ثالثة ممثلني عن القطاع اخلا�ض.

4 - )2( اثنني من اجلمعيات االأهلية.

5 - )1( مدير اإحدى الكليات املهنية.

 ويحـل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض عند غيابه، اأو عند وجود مانع يحول دون ممار�سته 
اخت�سا�ساته.

وملجلــ�ض االأمنــاء اال�ستعانة مبن يـــراه منا�سبـــا من ذوي اخلربة واالخت�ســا�ض حل�ســور 
اجتماعاته، دون اأن يكون له �سوت معدود.

وحتديد  الوكيل،  تر�سيح  على  بناء  االأمناء  جمل�ض  �سر  اأمني  تعيني  القرار  ويت�سمن 
مدة تعيينه، على اأن يتولى اأمني ال�سر اإخطار اأع�ساء جمل�ض االأمناء بجدول االأعمال 
قبل تاريخ االجتماع بوقت كاف، واإعداد حما�سر االجتماعات، واأي اأعمال اأخرى تتعلق 

بعمل جمل�ض االأمناء.
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 املــادة ) 19 (

 الفقــرة االأولـــــى

"يكــــون لكـــل كليـــة مديــــر يتــــم اختيــــاره مـــن بــــني اأع�ســاء هيئة التدريــ�ض اأو التدريــب 

اأو الوظائف امل�ساندة بناء على تر�سيح من املدير العام، وي�سدر الوزير قــرارا بتعيينــه 

ملـــدة )3( ثالثة اأعوام قابلة للتجديد ملدة مماثلة. 

ويتولى اإدارة �سوؤونها مبا يكفل ح�سن �سري العمل بها، وفقا لالأحكام املن�سو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة والقوانني والنظم املعمول بها، وله ب�سفة خا�سة االآتي:"

املـــادة ) 20 (

"يكون للمدير، مدير م�ساعد ل�سوؤون التعليم والتدريب املهني، ومدير م�ساعد للخدمات 

الوظائف  اأو  التدريب  اأو  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بني  من  اختيارهما  ويتم  امل�ساندة، 

ملـدة  بتعيينهما  الوزير  قرار من  وي�سدر  العام،  املدير  تر�سيح من  بناء على  امل�ساندة 

)3( ثالثة اأعوام قابلة للتجديد ملدة مماثلة، ويجوز تعيني املدير امل�ساعد للخدمات 

اقت�ست  اإن  امل�ساندة،  والوظائف  والتدريب  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  امل�ساندة من غري 

احلاجة ذلك". 

املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بعبارتي "املديـــر امل�ساعـــد ل�ســـوؤون الطلبـــــة واملتدربـــــني"، و"املدير امل�ساعد لل�سوؤون 

االإدارية واملالية"، عبارة: "املديـــر امل�ساعــــد للخدمــــات امل�سانـــــدة"، اأينما وردت فـي الالئحة 

التنظيمية للكليات املهنية.

املــادة ) 3 (

ت�ساف بنود جديدة باأرقام )8 مكررا، 8 مكررا 1، 8 مكررا 2( اإلى املادة رقم )8( من الالئحة 

التنظيمية للكليات املهنية، ن�سها االآتي:
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"8 مكـــــــــــــــــررا - اقرتاح التخ�س�سات والربامج فـي الكليات املهنية، اأو دجمهــا، اأو جتميدهــا، 

اأو اإلغائها، ورفعها اإلى الوزير.

8 مكــــــــررا 1 - اقتـراح االآليــات واملبــادرات لتعزيـــز مهـــارات الطلبة واملتدربني فـي البحث 

العلمي واالبتكار وريادة االأعمال مبا يتوافق مع احتياجات �سوق العمل، 

ورفعها اإلى الوزير.

8 مكــــــــررا 2 - اقتــــــــراح اآليـــات اال�ستثمــــار والتمويـــــل لتطويــــر الكليـــات املهنيـــة، ورفعهــــا 

اإلـــى الوزيـــــر".

املــادة ) 4 (

ت�ســـــاف بنـــود جديــــــدة باأرقـــام )10 مكررا، 10 مكررا 1، 10 مكررا 2( اإلى املــــــادة رقـــــم )21( 

من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية، ن�سها االآتي:

"10 مكــــــــررا - االإ�سـراف على �سيـر عمل االختبارات الف�سلية والنهائية وتقديـم تقرير 

حول �سريها ونتائجها للمدير.

10 مـــكررا 1 - ت�سجيع ومتابعة اأن�سطة البحث العلمي.

10 مكـــررا 2 - مراجعـــــة اخلطــــــط الت�سغيليـــــــة لالأقــــــــ�سام الفنيــــة ومتابعــــة تنفـيذهـــــا 

واإعداد التقارير املتعلقة بذلك ورفعها للمدير".

املــادة ) 5 (

تلغى عبارة "الكليات املهنية للعلوم البحرية" اأينما وردت فـي الالئحة التنظيمية للكليات 

املهنية.
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

�إعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156673
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معجنات واحللويات بيع معكرونة، بيع باوزي كعكات حم�سية، بيع ب�سكويت، بوتيك، 
عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبيات القوافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156674
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية  عن  معلومات  الكتب،  ن�سر  والتعليم،  الرتبية  خدمات  باملرا�سلة،  درا�سية  دورات 
والتعليم، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب،الن�سر املكتبي الإلكرتوين، خدمات مرتجم 

اللغة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة خلدمات النظم املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156678

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكباد،  من  عطرية  زيوت  الأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت  الربغموت،  زيت  اللوز،  زيت 

زيوت عطرية، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت الغلتريية، زيوت لغايات التجميل، زيت 

اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت 

لأغرا�س الزينة، خال�سات النعناع زيت عطري، زيت الرتبنتني لإزالة الدهون، تربينات 

زيوت عطرية، عطور زيوت طيارة، منكهات للم�سروبات زيوت عطرية، زيوت عطرية من 

الكباد، منكهات غذائية زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الزيوت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156711

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ســاء و�سيانــة املواقــع على �سبكـــة الإنرتنت لالآخريـــن، تفعيل مواقع الإنرتنت، توفـيــر 

اأجهزة بحث فـي الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توافر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156712

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زهور طبيعية وهدايا وحلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط الرثاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156715

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 ،SaaS كخدمات  الربجميات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  احلا�سوب،  برجمة 

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلدارة للحلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156718
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اغطية  لالأطفال،  �سراويل  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  مالب�س،  اأحزمة  مالب�س،  واقيات 
لالأذنني مالب�س، بنطلونات ق�سرية مالب�س، مالب�س لراكبي الدراجات، مالب�س خارجية، 
اأحذية للريا�سة البدنية، مالب�س لل�ساطئ، جيوب املالب�س، جاكيتات من ال�سوف مالب�س، 
للريا�سة  مالب�س  مالب�س،  راأ�س  اأربطة  اأحذية،  القدم،  للبا�س  نعال  مالب�س،  جاكيتات 
مالب�س  التنكرية،  للحفالت  مالب�س  جلدية،  مالب�س  مقلد،  جلد  من  مالب�س  البدنية، 
تقليدية، مالب�س داخلية كتانية، اأحذية الكاحل، مالب�س ريا�سة اجلمباز، مالب�س حتتوي 

على مواد للتنحيف، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ربيع العمر للخدمات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156729
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات  خدمات املقاهي، خدمات املطاعم املوؤقتة 
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوكيالت العاملية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156731

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن خليفة واأولده

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156732

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوبر ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيفـي للخدمات الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156735

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التقدم العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156736

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو يو�سف اأ�سالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156741

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للدهانات والطالءات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وليد العامري لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156744

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر املوج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156748

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قرن اجلارية الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156749

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية)بيع و�سراء العقارات ال�سم�سرة العقارية التطوير العقاري تثمني املمتلكات 

تاأجري العقارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ما�سة بركاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156752

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سواتر متويه اأدوات ريا�سية )بيع الأدوات الألعاب(، بالونات لعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليل لالأعمال العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156778

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالل حممد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149901
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنطقة العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156190
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، 
�سكرية،  حلويات  بالنعناع،  حلويات  ب�سكويت،  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات 
كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل 
للقهوة، كعك، قرفة تابل، كارميل �سكاكر، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 
هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، حمليات طبيعية، 
للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر  بهارات، 
متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف 
لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق  الطهي،  لأغرا�س  جلوكوز  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات 
�سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  الغذائية، 
باحلليب، مالتوز �سكر امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، قطع 
حلوى حلويات، ب�سكويت بالزبدة، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، 
الفانيال  منكهات  بالفواكه،  كيك  تورتات  مثلجات،  �سربات  �سميد،  �ساغو،  توابل،  زعفران 
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لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  �سوداين، م�سروبات  لوز، حلويات فول  حلوى 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، �سكاكر لالأكل، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، مو�سلي حلوى 
م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها 
املقبالت، كولي�س )فواكه  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  ال�ساي، حالوة طحينية، تورتات حم�سوة 
�سل�سات، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي 
�سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سه  معجون  حم�سية،  كعكات  باوزي  بال�سوكولتة، 
اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب،  اأ�سا�سها دقيق، م�سروبات  يحتوي على مك�سرات، فطائر 
�سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، كرات جوز 

الهند )نوع من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت ال�سوكول الفاخرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156676
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املكمالت الغذائية )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأغذية اخلا�سة وال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحمود لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156726

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، ترتيب الرحالت ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، 

نقل امل�سافرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طرابزون للتجــــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156756

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه الريف اجلديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156759

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، 

هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مهرو�سة، البي�س، احلليب واجلنب والزبدة واللنب ومنتجات 

الألبان الأخرى، والدهون لالأغذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اأعالف ظفار �س.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156760

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب )تطوير �سبكات احلا�سب الآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س للحلول اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156765

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الإطارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم املختارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156766

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الدقم الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156767

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تفا�سيل للمالب�س والأزياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156771

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جا�سم حمد اإبراهيم حممد الرئي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156776

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث )الأثاث بكافة اأنواعه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الدارين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156777

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعة منا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالل حممد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156784

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية الت�سنيــــم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156788

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد اأطباق ووجبات 

منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى اليا�سمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156119

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرقي والتقان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156597

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )�سيدلنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفراء ال�سحة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156615

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء واملواد الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء العامرات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156623

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح التنجيد، تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرك العمالق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156628

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنحاء العامل الواحد للممتلكات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156640

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد �سامل حممد احلارثي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156642

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متويل البيع بالتق�سيط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة املتحدة للتمويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156643

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املروى العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156645

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، مياه غازية، مرطبات 

غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوت املحيط الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156664

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز)خدمات النفط والغاز بكافة اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج خلدمات الطاقة �س.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156666

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو ترويج  اإعداد مناذج الدعاية والإعالن  ل�سق الإعالنات، خدمات عر�س عامة، خدمات 

املبيعات، اإدارة اأعمال الفنادق، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: المتياز للمنا�سبات واملوؤمترات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156670

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت �سوي اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمانة للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث وال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سار الرم�سان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156722

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيمة فخر �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156601

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات، خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل الربواين احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156602

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرف و�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156603

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرف و �سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156618

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، 

تنظيف املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة، ت�سليح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة را�س اخلط ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156621

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س)غ�سيل جميع اأنواع املالب�س واملن�سوجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمانية لتموين الطريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156622

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهرمان عطر، عطر باديان، خ�سب معطر، زيوت عطرية من الكباد، خال�سات زهور عطور، 

عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، منكهات للكعك زيوت عطرية، 

زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، تربينات 

زيوت عطرية، عطور زيوت طيارة، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة، 

اأو  �سخ�سية  لأغرا�س  الغ�سل  م�ستح�سرات  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد 

زيوت  الكباد، منكهات غذائية  زيوت عطرية من  النظافة،  اأدوات  للعرق  اأو مزيلة  �سحية 

عطرية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( 

خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن حممد الباز احلرا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156626

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية)�سيدلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية الإن�سراح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156631

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، بخور، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري 

العطور، عطور،  ل�سناعة  العطور، م�سك  ل�سناعة  نعناع  والروائح،  للعطور  زيوت  عطور، 

�سناعة عطور، عطور زيوت طيارة، اأعواد البخور، كرميات تبيي�س الب�سرة، كرميات �سقل، 

كرميات جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأنور �سعيد ح�سن بيت عتيق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156636

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات)بيع بطاريات ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مملكة الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156637

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سموخ العاملي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156639

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمانة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156647

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعـــات النفطيـــة والغازيـــة والتعديــن )اخلدمــات املت�سلــة 

با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح و معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مق�سن خلدمات النفط والغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156665

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكـــاو )كاكـــاو طـــازج(، قهـــوة )قهــوة وحتمي�سهــا(، بــن غري حممــ�س )بيـع قهــوة خ�ســراء 

وحتمي�سها(، �ساي )بيع ال�ساي املجفف(، �سوكولتة )�سوكولتة(، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم عبداللـه الهنائي و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156668

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ست�سفى الرفاعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156671

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، غ�سول لو�سن، لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سـركـة الوطنيـة للمنظفـات ال�سنـاعيـة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156675

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات 

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني 

الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جدارا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156679

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيارات قيادة ذاتية)مركبات خفـيفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو خزام املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156699

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيـــــف املركبــــات، تلميـــع املركبـــات، �سيانـــة واإ�ســالح ال�سيـــارات، ت�سحيــم املركبــات، �سحــن 

املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرفاء زمان الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156713

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك  ال�سمك،  من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  حية،  غري  دواجن  حلوم  معدة،  كرو�س 

جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  حلوم  خمفوقة،  ق�سدة  حمفوظة،  حلوم  حمفوظ، 

ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، زيت بكر ممتاز، نقانق للهوت دوغ، نقانق للكورن دوغ، 

بدائل احلليب، حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب الأرز لال�ستعمال 

املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، معجون 

ع�سري الفواكه، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه املح�سرة، حلم البط املكبو�س، العجة، جنب 

لالأكل،  ال�ساحلة  املجففة  الزهور  املنزيل،  اجلنب  بالربوتينات،  والغني  الطازج  الكوارك 

دهون �ساحلة لالأكل، �سمك الأن�سوفة غري احلي، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة جوز 

الهند، كرمية الزبدة، مرق، فواكه حمفوظة، حلوم مطبوخة، جوز هند جمفف، زيت لفت 

للطعام، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات البان، جبنة، 

فواكه مثلجة، حليب، �سرائح �سمك طرية فـيليه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، مواد 

دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، 

�سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار 

نخاع  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  احلليب،  منتجات  للطبخ،  خ�سراوات  ع�سري  حي،  غري 

عظم احليوانات للطعام، زيت نخيل للطعام، بي�س، عجينة حلم الكبد، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، �سلطات فواكه، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول العاملية لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156733

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سل الإبداع للحلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156734

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الرتتيل للخدمات الطبية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:3 ر.ب: 619، �سارع ال�سالم، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود الطبيعية والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن را�سد الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156132

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يحيى مو�سى البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليت�ســـــي للتجـــــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154544

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، التاأمني، التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مينا لتقييم املخاطر والأ�سرار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100434

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات م�سنع للمناديل املبللة بجميع اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة ل�سناعة املناديل املبللة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 777 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157008

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جالبيات مالب�س، مالب�س تقليدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النا�سرال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121683

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة وادي العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 135 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130919

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج فني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع امل�ستقبل للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130918

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل واللوج�ستيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع امل�ستقبل للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156677

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح امل�ساعد وال�سالمل املتحركة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليجية لرتكيب و�سيانة امل�ساعد وال�سالمل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157340

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الإقامة والتخييم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليل لالإعالم وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157443

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغال للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111894

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملطابخ ومعدات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ت�سبيح العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1972 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/8/1

-102-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147119

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رنيم زهري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155865

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت 

للعطور والروائح، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، 

عطور زيوت طيارة، بخور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق الزين للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146372

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رفعت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127732

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زكي للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156775

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، م�ستح�سرات �سقل، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، 

كرميــــات �سقــــل، حماليـــل جلــي، م�ستح�ســرات اإزالــة املكياج، م�ستح�ســرات لإزالــة الق�ســور 

�سمع  بخور،  الطالء،  اإزالة  م�ستح�ســرات  الألـــوان،  اإزالة  م�ستح�ســرات  املنزليـة،  للغايات 

اإزالة ال�سعر، خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور 

الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، مواد دهنية لأغرا�س التجميل، زيوت لغايات التجميل، 

زيوت لغايات التنظيف، م�ستح�سرات تنعيم تن�سية، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�سك 

ل�سناعة العطور، عطور، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، �سناعة عطور، 

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، مراهم لأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج، �سابون 

طيارة،  زيوت  عطور  جتميلية،  اأ�سباغ  الزينة،  �سابون  من  قطع  الكريهة،  الروائح  لإزالة 

لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة، م�سكرة، م�ستح�سرات التنظيف اجلاف، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام 

جتميل لالأطفال، طالء اجل�سم لأغرا�س التجميل، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات 

اأظافر،  اأقنعة جتميلية، ملمع  ال�سفاه،  باديان، طالء  جلخ، كهرمان عطر، �سابون، عطر 

ال�سعر،  لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد  لل�سعر، ملونات  م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، 

رمو�س م�ستعارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأم �سياف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139029

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن عبداللـه بن �سليمان اليحيائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والن�سائح  املعلومات  خدمات  مطاعم،  الطعام،  متوين  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 

واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة الفرتا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 5325 ر.ب: 900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155527

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، النقل مبراكب التنزة، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، 

النقل بعربات اجلر اأو الدفع، النقل بال�سكك احلديدية، ت�سليم الطرود، العتالة التحميل 

والتنزيل، تغليف ال�سلع، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، تفريغ احلمولة، ت�سليم 

الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، تاأجري امل�ستودعات، النقـــل بوا�سطــة العبــارات، النـــقل 

النهري، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري الكراجات، ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل 

الأثاث، النقل، النقل بوا�سطة القوارب، نقل ركاب، النقل ب�سيارات الأجرة، النقل بالرتام، 

خدمات  النقل،  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة  النتقــال،  خدمات  البحري،  النقل 

النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، تغليف الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، ت�سليم ال�سحف، ت�سليم 

الب�سائع بالطلب الربيدي، توزيع الطاقة، حتميل ال�سفن وتفريغها، ت�سليم الزهور، ختم 

الربيد، معلومات مرورية، خدمات التعبئة، النقل اللوجي�ستي، نقل البوارج، نقل النفائ�س 

ترتيب  الأمتعة،  تخزين  الهدايا،  تغليف  خدمات  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  احلرا�سة،  حتت 

خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت، جتريب الطائرات بدون طيار 

املدنية، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج، خدمات 

ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلنات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155408

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الإلكرتوين  التحكم  ومفاتيح  البطاريات،  جمموعة  وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء 

وهي  البيانات،  عر�ض  ووحدات  الكهربائية،  للدوا�سة  م�ساعدة  وح�سا�سات  للمحركات، 

�سا�سات عر�ض )ال اي دي( اأو )ال �سي دي(، ومغناطي�ض حمدد ال�سري/ ال�سرعة، اأجرا�ض 

م�ست�سعرات  الكهربائية،  للدراجات  الأ�سالك  �سفـرية  ال�سرقة،  �سد  كهربائية  اإنذار 

قوة،  وم�ست�سعرات  الدوران،  عزم  وح�سا�سات  ب�سرية،  وم�ست�سعرات  الإلكرتونية،  احلركة 

وم�ست�سعرات �سرعة الرياح، وم�ست�سعرات القرتاب، وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات، 

عدادات �سرعة الدراجات، وعدادات امل�سافات، وتاكومرتات )اأجهزة قيا�ض ال�سرعة الزاوية( 

واأجهزة الكمبيوتر، جهاز معاجلة البيانات، م�ست�سعرات �سالمة واأمان، وهي م�ست�سعرات 

لتحديد  وم�ست�سعرات  ت�سارع،  وعدادات  ب�سرية،  ا�ست�سعار  واأجهزة  الإلكرتونية،  احلركة 

اقرتابها  اأو  وحركتها  الدراجة،  و�سع  مع  تتفاعل  وم�ست�سعرات  وامل�سافة،  احلرارة  درجة 

من املركبات، معدات �سالمة الدراجات، وهي الكامريات والأ�سواء الحتياطية فـي حالت 

نظارات  ال�سالمة،  لأغرا�ض  وم�سيئة  عاك�سة  مالب�ض  للدراجات،  واقية  خوذ  الطوارئ، 

من  واقية  واأقنعة  نظارات  ريا�سية،  نظارات  الدراجات،  ركوب  فـي  لال�ستخدام  ريا�سية 

م�ساركة  برامج  اإلى  والو�سول  واإدارة  لتن�سيق  كمبيوتر  برامج  �سم�سية،  نظارة  الغبار، 

الدراجات وتاأجريها، برنامج كمبيوتر لإن�ساء ح�ساب م�ساركة الدراجات واإدارته، وحتديد 

مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات والأر�سفة، وحجز وا�ستئجار 

الدراجات، و�سراء ت�ساريح الدراجات والع�سويات، وتخطيط م�سارات الدراجات، وعر�ض 

خرائط الدراجات، اإح�ساءات الركوب و�سجل/ تاريخ الرحلة، وا�ستالم اإخطارات الركوب، 

التي  الكمبيوتر  برامج  وتاأجريها،  الدراجات  م�ساركة  اأنظمة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج 

النهائيني  امل�ستخدمني  قبل  من  الدراجات  ت�سغيل  اأثناء  واإدارتها  البيانات  بجمع  تت�سم 

للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر  برامج  ومقارنتها،  النقل  رحالت  وعر�ض  ولإظهار 
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املادية وا�ستخدامها مع  اإلى الأ�سول  اإلى املعلومات لت�سغيل الأقفال والو�سول  بالو�سول 

الأ�سول  واإدارة  اجلغرافـي  املوقع  حتديد  فـي  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  الأقفال، 

وتو�سيل  واإدارة  لرتتيب  الكمبيوتر  برامج  الذكية،  الهواتف  عرب  وا�ستخدامها  املادية 

الكمبيوتر  الدراجات، برامج  بتاأجري وا�ستخدام  الدفع فـيما يتعلق  املدفوعات ومعلومات 

لختبار وحتليل وتقدمي التو�سيات فـي جمال تركيب و�سبط الدراجات، برامج الكمبيوتر 

بالإنرتنت  الال�سلكي  لالت�سال  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  وجتهيزات  واأجهزة 

العاملي )جي بي ا�ض(، برامج الكمبيوتر  املواقع  وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد 

الدراجة،  وموقع  الراكب،  اإح�ساءات  لتتبع  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  واأجهزة 

والأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق، برامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر لتو�سيل 

وت�سغيل واإدارة الدراجات املت�سلة بال�سبكة ومكونات الدراجات املت�سلة بال�سبكة وملحقات 

الهاتف  تطبيقات  برنامج  الأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  الدراجات  واإك�س�سوارات 

اجلغرافـي  املوقع  وحتديد  وتتتبع  على  املحافظة  لأغرا�ض  الذكي  لالت�سال  املحمول 

وال�سحن والت�سغيل واإدارة وت�سجيل ن�ساط الدراجات الكهربائية، برامج قابلة للتنزيل فـي 

�سكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �سبكات التوا�سل الجتماعي عرب 

الإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�سات الدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�ض اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155409
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء  الهيكلية،  واأجزائها  الكهربائية  الدراجات  املنتجات: 
ال�سرعة(،  فـي  )للتحكم  اخلانق  ومقب�ض  للدراجات،  الكهربائية  املحركات  حتديدا 
الكهربائية، ويق�سد بها  التي مت تكييفها خ�سي�سا للدراجات  الكهربائية  الدراجة  اأجزاء 
حتديدا، اأجهزة التحكم فـي املحرك، واملحركات الكهربائية، ومفاتيح التحكم فـي اخلانق 
)للتحكم فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�ض البيانات، و�سفـرية 
الأ�سالك، والرتو�ض )العجالت امل�سننة(، وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور 
التي  الكهربائية  الدراجات  اخللفـي للدراجة، وال�سال�سل )اجلنازير(، جمموعات حتويل 
الكهربائية،  واملحركات  املحرك،  فـي  التحكم  اأجهزة  البطاريات،  جمموعة  من  تتكون 
للدوا�سة،  امل�ساعدة  واحل�سا�سات  ال�سرعة(،  فـي  )للتحكم  اخلانق  فـي  التحكم  ومفاتيح 
وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت  والرتو�ض  الأ�سالك،  و�سفـرية  البيانات،  عر�ض  ووحدات 
لتحويل  )اجلنازير(،  وال�سال�سل  للدراجة،  اخللفـي  املحور  على  املوجودة  امل�سننة  العجلة 
�سدادات  )املقاب�ض(،  الدراجة  مقود  كهربائية،  دراجة  اإلى  )بدال(  بدوا�سة  تعمل  دراجة 
و�سالت  الدراجة،  مقود  )كالب(  ما�سك  الدراجة،  مقود  تبطني  اأ�سرطة  املقود،  نهاية 
اأغطية مقاب�ض للدراجة، عمود تثبيت  )ملحقات( مقود الدراجة، مرايا مقود الدراجة، 
تبديل  )ترو�ض  النقل  اأنظمة  الدراجة،  مبقود  خا�سة  )حوامل(  رفوف  للدراجة،  املقود 
من  وتتاألف  الدراجة،  ترو�ض  لختيار  اآلية  حتديدا،  بها  ويق�سد  الدراجة(،  فـي  ال�سرعة 
مقاب�ض تبديل، وكابل ناقل احلركة، والرت�ض احلامل للجنزير، وعلبة امل�سننات الأمامية، 
ال�سرعة  تبديل  مقاب�ض  )الرتو�ض(،  للدراجة  امل�سننة  والعجالت  اخللفـية  امل�سننات  علبة 
الدراجات؛مكابح  هياكل  للدراجات،  لالأطفال  اآمنة  مقاعد  الدراجة،  مقاعد  للدراجة، 
الدراجات، لبادات )و�سائد( مكابح الدرجات، اأذرع مكابح للدراجات، �سرتات )اأغلفة واقية( 
اإطارات  الدراجات،  اإطارات  للدراجات،  )بدالت(  دوا�سات  الكهربائية،  الدراجات  لبطارات 
الدراجات،  لإطارات  داخلية  هواء  اأنابيب  للدراجات،  داخلية  هواء  اأنابيب  بدون  تيوبل�ض 
الدراجات،  لعجالت  )جنوط(  اإطارات  عجالت،  الكهربائية،  الدراجات  اإطارات  بطانات 
عجالت م�سننة للدراجات، م�سخات هواء للدراجات، م�سخات اإطارات للدراجات، �سال�سل 
الرت�ض  حتديدا،  بها  ويق�سد  بها،  اخلا�سة  والإك�س�سوارات  واللوازم  الدراجات  )جنازير( 
احلامل للجنزير، واأدلة اجلنزير، وعلب اجلنزير ومم�ساك )كالب( اجلنزير، اأنظمة تعليق 
اأعمدة )م�ساند( مقاعد  للدراجات،  للدراجات، �سرات عجالت  تدوير  للدراجات، مرافق 
�سوكات  الدراجات،  ملقود  اأطراف مقاب�ض  للدراجات،  للدراجات، مالزم )مرابط( مقاعد 
تثبيت العجالت للدراجات، ترو�ض للدراجات، ق�سبان �سعاعية لإطارات الدراجات، ممت�ض 
�سدمات للدراجات، خممدات الهتزاز للدراجات، حمامل كريات داخلية للدراجات، اأجزاء 
قدمني  م�سند  الدراجات،  لهياكل  للطي  قابلة  مف�سالت  حتديدا،  بها  ويق�سد  الدراجة، 
للدراجات، م�سد )رفرف( لعجالت الدراجة، واقيات الطني )الوحل( للدراجات، معتقات 
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�سريعة للدراجات، ويق�سد بها حتديدا، اآلية لربط عجلة اأو مقعد بالدراجة عن طريق فتح 
واإغالق ذراع/ رافعة الكامة دون ا�ستخدام اأدوات، �سماعات راأ�ض، ويق�سد بها حتديدا، اأجزاء 
دراجات، وهي �سماعات الراأ�ض التي توفر، و�سلة بينية قابلة للدوران بني �سوكة الدراجة 
وهيكل الدراجة، الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت واأجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية 
خ�سي�سا  مهياأة  وجميعها  ال�ساحنة،  �سندوق  واأر�سية  احلمولة،  �سناديق  وهي  العجالت، 
اإدراج  الكهربائية،  الدراجات  األيفة ملقطورات  اإدراج حيوانات  العجالت،  للدراجات ثالثية 
حمولة )ب�سائع( ملقطورات الدراجات الكهربائية، مقطورات حمولة )ب�سائع( للدراجات 
اأطفال  دراجة  مقطورة  الكهربائية،  للدراجات  األيفة  حيوانات  مقطورات  الكهربائية، 
للدراجات الكهربائية، ملحقات واإك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية، وهي حتديدا 
و�سالت ربط املقطورات، واملحاور، واملهايئات، اأطقم العجالت، مقطورات الدراجات، اإدراج 
مقطورات  للدراجات،  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الدراجات،  ملقطورات  األيفة  حيوانات 
واإك�س�سوارات  ملحقات  للدراجات،  اأطفال  دراجة  مقطورة  للدراجات،  األيفة  حيوانات 
اأطقم  واملهايئات،  واملحاور،  املقطورات،  ربط  و�سالت  الدراجات، وهي حتديدا  مقطورات 
العجالت، اأجرا�ض الدراجات، اأكيا�ض �سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت، 
ثالثية  والدراجات  الدراجات  مع  لال�ستخدام  خ�سي�سا  مهياأة  ب�سائع  )حقائب(  اأكيا�ض 
الدراجات  مع  لال�ستخدام  خ�سي�سا  مهياأة  ب�سائع  تخزين  )حقائب(  اأكيا�ض  العجالت، 
خ�سي�سا  مهياأة  كـكماليات  ت�ستخدم  )حقائب(  اأكيا�ض  العجالت،  ثالثية  والدراجات 
حلمل  الدراجات  على  للتثبيت  �سالل  العجالت،  ثالثية  والدراجات  بالدراجات  لتثبيتها 
امل�ستلزمات، وهي حتديدا، حقائب للتثبيت على حامل الدراجة الأمامي واخللفـي وحقائب 
حمل الأغرا�ض، اأقفا�ض حمل زجاجة املياه للدراجات، حقائب نقل مهياأة للدرجات واأجزاء 
الدراجات، حامالت اأكيا�ض وحقائب وزجاجات مهياأة خ�سي�سا للدراجات، اأغطية جمهزة 
وقوف  م�ساند  للمركبات،  دراجة  حامل  للدراجات،  مقاعد  واأغطية  مقاعد  للدراجات، 
اإنزاله ورفعه بالقدم(، اأجهزة �سد  للدراجات، م�سند دعم جانبي لوقوف الدراجات )يتم 

ال�سرقة للدراجات، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة للدراجات.
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155410
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدراجات الكهربائية واأجزائها الهيكلية، اأجزاء الدراجة الكهربائية، وهي حتديدا املحركات 
الكهربائية للدراجات، ومقب�ض اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، اأجزاء الدراجة الكهربائية 
التحكم  اأجهزة  حتديدا،  بها  ويق�سد  الكهربائية،  للدراجات  خ�سي�سا  تكييفها  مت  التي 
فـي املحرك، واملحركات الكهربائية، ومفاتيح التحكم فـي اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، 
والرتو�ض  الأ�سالك،  و�سفـرية  البيانات،  عر�ض  ووحدات  للدوا�سة،  امل�ساعدة  واحل�سا�سات 
للدراجة،  اخللفـي  املحور  على  املوجودة  امل�سننة  العجلة  وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت 
وال�سال�سل )اجلنازير(، جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من جمموعة 
البطاريات، اأجهزة التحكم فـي املحرك، واملحركات الكهربائية، ومفاتيح التحكم فـي اخلانق 
)للتحكم فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�ض البيانات، و�سفـرية 
الأ�سالك، والرتو�ض )العجالت امل�سننة(، وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور 
اخللفـي للدراجة، وال�سال�سل )اجلنازير(، لتحويل دراجة تعمل بدوا�سة )بدال( اإلى دراجة 
كهربائية، مقود الدراجة )املقاب�ض(، �سدادات نهاية املقود، اأ�سرطة تبطني مقود الدراجة، 
ما�سك )كالب( مقود الدراجة، و�سالت )ملحقات( مقود الدراجة، مرايا مقود الدراجة، 
مبقود  خا�سة  )حوامل(  رفوف  للدراجة،  املقود  تثبيت  عمود  للدراجة،  مقاب�ض  اأغطية 
اآلية  الدراجة(، ويق�سد بها حتديدا،  ال�سرعة فـي  النقل )ترو�ض تبديل  اأنظمة  الدراجة، 
لختيار ترو�ض الدراجة، وتتاألف من مقاب�ض تبديل، وكابل ناقل احلركة، والرت�ض احلامل 
للدراجة  امل�سننة  والعجالت  اخللفـية  امل�سننات  علبة  الأمامية،  امل�سننات  وعلبة  للجنزير، 
لالأطفال  اآمنة  مقاعد  الدراجة،  مقاعد  للدراجة،  ال�سرعة  تبديل  مقاب�ض  )الرتو�ض(، 
اأذرع  الدرجات،  مكابح  )و�سائد(  لبادات  الدراجات،  الدراجات؛مكابح  هياكل  للدراجات، 
مكابح للدراجات، �سرتات )اأغلفة واقية( لبطارات الدراجات الكهربائية، دوا�سات )بدالت( 
للدراجات،  داخلية  هواء  اأنابيب  بدون  تيوبل�ض  اإطارات  الدراجات،  اإطارات  للدراجات، 
الكهربائية، عجالت،  الدراجات  اإطارات  اأنابيب هواء داخلية لإطارات للدراجات، بطانات 
اإطارات )جنوط( لعجالت الدراجات، عجالت م�سننة للدراجات، م�سخات هواء للدراجات، 
م�سخات اإطارات للدراجات، �سال�سل )جنازير( الدراجات واللوازم والإك�س�سوارات اخلا�سة 
بها، ويق�سد بها حتديدا، الرت�ض احلامل للجنزير، واأدلة اجلنزير، وعلب اجلنزير ومم�ساك 
عجالت  �سرات  للدراجات،  تدوير  مرافق  للدراجات،  تعليق  اأنظمة  اجلنزير،  )كالب( 
للدراجات، اأعمدة )م�ساند( مقاعد للدراجات، مالزم )مرابط( مقاعد للدراجات، اأطراف 
ق�سبان  للدراجات،  ترو�ض  للدراجات،  العجالت  تثبيت  �سوكات  الدراجات،  ملقود  مقاب�ض 
للدراجات،  الهتزاز  خممدات  للدراجات،  �سدمات  ممت�ض  الدراجات،  لإطارات  �سعاعية 
قابلة  بها حتديدا، مف�سالت  ويق�سد  الدراجة،  اأجزاء  للدراجات،  داخلية  حمامل كريات 
الدراجة،  لعجالت  )رفرف(  م�سد  للدراجات،  قدمني  م�سند  الدراجات،  لهياكل  للطي 
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واقيات الطني )الوحل( للدراجات، معتقات �سريعة للدراجات، ويق�سد بها حتديدا، اآلية 
لربط عجلة اأو مقعد بالدراجة عن طريق فتح واإغالق ذراع/ رافعة الكامة دون ا�ستخدام 
التي  الراأ�ض  �سماعات  وهي  دراجات،  اأجزاء  حتديدا،  بها  ويق�سد  راأ�ض،  �سماعات  اأدوات، 
توفر، و�سلة بينية قابلة للدوران بني �سوكة الدراجة وهيكل الدراجة، الدراجة الكهربائية 
ثالثية العجالت واأجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت، وهي �سناديق احلمولة، 
اإدراج  العجالت،  ثالثية  للدراجات  خ�سي�سا  مهياأة  وجميعها  ال�ساحنة،  �سندوق  واأر�سية 
حيوانات األيفة ملقطورات الدراجات الكهربائية، اإدراج حمولة )ب�سائع( ملقطورات الدراجات 
الكهربائية، مقطورات حمولة )ب�سائع( للدراجات الكهربائية، مقطورات حيوانات األيفة 
للدراجات الكهربائية، مقطورة دراجة اأطفال للدراجات الكهربائية، ملحقات واإك�س�سوارات 
مقطورات الدراجات الكهربائية، وهي حتديدا و�سالت ربط املقطورات، واملحاور، واملهايئات، 
اأطقم العجالت، مقطورات الدراجات، اإدراج حيوانات األيفة ملقطورات الدراجات، مقطورات 
اأطفال  دراجة  مقطورة  للدراجات،  األيفة  حيوانات  مقطورات  للدراجات،  )ب�سائع(  حمولة 
ربط  و�سالت  حتديدا  وهي  الدراجات،  مقطورات  واإك�س�سوارات  ملحقات  للدراجات، 
�سالل  اأكيا�ض  الدراجات،  اأجرا�ض  العجالت،  اأطقم  واملهايئات،  واملحاور،  املقطورات، 
ب�سائع مهياأة خ�سي�سا  اأكيا�ض )حقائب(  العجالت،  والدراجات ثالثية  للدراجات  كبرية 
لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، اأكيا�ض )حقائب( تخزين ب�سائع 
مهياأة خ�سي�سا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، اأكيا�ض )حقائب( 
العجالت،  ثالثية  والدراجات  بالدراجات  لتثبيتها  خ�سي�سا  مهياأة  كماليات  كـ  ت�ستخدم 
�سالل للتثبيت على الدراجات حلمل امل�ستلزمات، وهي حتديدا، حقائب للتثبيت على حامل 
الدراجة الأمامي واخللفـي وحقائب حمل الأغرا�ض، اأقفا�ض حمل زجاجة املياه للدراجات، 
حقائب نقل مهياأة للدرجات واأجزاء الدراجات، حامالت اأكيا�ض وحقائب وزجاجات مهياأة 
خ�سي�سا للدراجات، اأغطية جمهزة للدراجات، مقاعد واأغطية مقاعد للدراجات، حامل 
)يتم  الدراجات  لوقوف  جانبي  دعم  م�سند  للدراجات،  وقوف  م�ساند  للمركبات،  دراجة 
اإنزاله ورفعه بالقدم(، اأجهزة �سد ال�سرقة للدراجات، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة للدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�ض اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب:136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155411

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الإلكرتوين  التحكم  ومفاتيح  البطاريات،  جمموعة  وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء 

وهي  البيانات،  عر�ض  ووحدات  الكهربائية،  للدوا�سة  م�ساعدة  وح�سا�سات  للمحركات، 

�سا�سات عر�ض )ال اي دي( اأو )ال �سي دي(، ومغناطي�ض حمدد ال�سري/ ال�سرعة، اأجرا�ض 

م�ست�سعرات  الكهربائية،  للدراجات  الأ�سالك  �سفـرية  ال�سرقة،  �سد  كهربائية  اإنذار 

قوة،  وم�ست�سعرات  الدوران،  عزم  وح�سا�سات  ب�سرية،  وم�ست�سعرات  الإلكرتونية،  احلركة 

وم�ست�سعرات �سرعة الرياح، وم�ست�سعرات القرتاب، وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات، 

عدادات �سرعة الدراجات، وعدادات امل�سافات، وتاكومرتات )اأجهزة قيا�ض ال�سرعة الزاوية( 

واأجهزة الكمبيوتر، جهاز معاجلة البيانات، م�ست�سعرات �سالمة واأمان، وهي م�ست�سعرات 

لتحديد  وم�ست�سعرات  ت�سارع،  وعدادات  ب�سرية،  ا�ست�سعار  واأجهزة  الإلكرتونية،  احلركة 

اقرتابها  اأو  وحركتها  الدراجة،  و�سع  مع  تتفاعل  وم�ست�سعرات  وامل�سافة،  احلرارة  درجة 

من املركبات، معدات �سالمة الدراجات، وهي الكامريات والأ�سواء الحتياطية فـي حالت 

نظارات  ال�سالمة،  لأغرا�ض  وم�سيئة  عاك�سة  مالب�ض  للدراجات،  واقية  خوذ  الطوارئ، 

من  واقية  واأقنعة  نظارات  ريا�سية،  نظارات  الدراجات،  ركوب  فـي  لال�ستخدام  ريا�سية 

م�ساركة  برامج  اإلى  والو�سول  واإدارة  لتن�سيق  كمبيوتر  برامج  �سم�سية،  نظارة  الغبار، 

الدراجات وتاأجريها، برنامج كمبيوتر لإن�ساء ح�ساب م�ساركة الدراجات واإدارته، وحتديد 

مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات والأر�سفة، وحجز وا�ستئجار 

الدراجات، و�سراء ت�ساريح الدراجات والع�سويات، وتخطيط م�سارات الدراجات، وعر�ض 

خرائط الدراجات، اإح�ساءات الركوب و�سجل/ تاريخ الرحلة، وا�ستالم اإخطارات الركوب، 

التي  الكمبيوتر  برامج  وتاأجريها،  الدراجات  م�ساركة  اأنظمة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج 

النهائيني  امل�ستخدمني  قبل  من  الدراجات  ت�سغيل  اأثناء  واإدارتها  البيانات  بجمع  تت�سم 

للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر  برامج  ومقارنتها،  النقل  رحالت  وعر�ض  ولإظهار 

املادية وا�ستخدامها مع  اإلى الأ�سول  اإلى املعلومات لت�سغيل الأقفال والو�سول  بالو�سول 
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الأ�سول  واإدارة  اجلغرافـي  املوقع  حتديد  فـي  ل�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  الأقفال، 

وتو�سيل  واإدارة  لرتتيب  الكمبيوتر  برامج  الذكية،  الهواتف  عرب  وا�ستخدامها  املادية 

الكمبيوتر  الدراجات، برامج  بتاأجري وا�ستخدام  الدفع فـيما يتعلق  املدفوعات ومعلومات 

لختبار وحتليل وتقدمي التو�سيات فـي جمال تركيب و�سبط الدراجات، برامج الكمبيوتر 

بالإنرتنت  الال�سلكي  لالت�سال  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  وجتهيزات  واأجهزة 

العاملي )جي بي ا�ض(، برامج الكمبيوتر  املواقع  وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد 

الدراجة،  وموقع  الراكب،  اإح�ساءات  لتتبع  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  واأجهزة 

والأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق، برامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر لتو�سيل 

وت�سغيل واإدارة الدراجات املت�سلة بال�سبكة ومكونات الدراجات املت�سلة بال�سبكة وملحقات 

الهاتف  تطبيقات  برنامج  الأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  الدراجات  واإك�س�سوارات 

اجلغرافـي  املوقع  وحتديد  وتتتبع  على  املحافظة  لأغرا�ض  الذكي  لالت�سال  املحمول 

وال�سحن والت�سغيل واإدارة وت�سجيل ن�ساط الدراجات الكهربائية، برامج قابلة للتنزيل فـي 

�سكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �سبكات التوا�سل الجتماعي عرب 

الإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�سات الدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�ض اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب:136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156115
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سيارات، الأجزاء الهيكلية لل�سيارات، تقليم داخلي لل�سيارات، اأغطية مقاعد ال�سيارة )على 
�سكل اأو تركيب(، مقاعد لل�سيارات لوحات ت�سغيل ال�سيارات عجالت لل�سيارات قطع غيار 
ولوازم ال�سيارات، املركبات ذات املحركات، تقليم داخلي لل�سيارات، اأبواب لل�سيارات، اأغطية 

عجلة القيادة على �سكل لل�سيارات، جنوط العجالت )لل�سيارات(، �سيارات ذاتية القيادة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، هيولونغ-رو، �سيو�سو-غو، �سيوؤول، 12، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــق الأولــويــــــــــة: )رقم الأولـويــة: 40-2022-0102081 - تاريخ الأولـويــة: 2022/6/2- 
) KR :بلد الأولـويــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156117
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التثبيت املخ�س�ض للديكورات الداخلية لل�سيارات، طالء ال�سيارات اإ�سالح و�سيانة ال�سيارات 
واأجزائها، تف�سيل ال�سيارات تقدمي املعلومات املتعلقة باإ�سالح اأو �سيانة ال�سيارات، اإ�سالح 
و�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة ب�سيانة واإ�سالح زجاج ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، هيولونغ-رو، �سيو�سو-غو، �سيوؤول، 12، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــق الأولــويــــــــــة: ) رقم الأولـويــة: 40-2022-0102082 - تاريخ الأولـويــة: 2022/6/2- 
) KR :بلد الأولـويــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157259
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والن�سائح  املعلومات  خدمات  مطاعم،  الطعام،  متوين  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة الفرتا�سية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 5325 ر.ب: 900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157260
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والن�سائح  املعلومات  خدمات  مطاعم،  الطعام،  متوين  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة الفرتا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 5325 ر.ب: 900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157264
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والن�سائح  املعلومات  خدمات  مطاعم،  الطعام،  متوين  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى ،.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة الفرتا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 5325 ر.ب: 900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157265
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والن�سائح  املعلومات  خدمات  مطاعم،  الطعام،  متوين  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة الفرتا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 5325 ر.ب: 900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130186
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1351 فـي 2020/7/26م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة ذروة املجد املتحدة - ت�سامنية  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ذروة املجد العاملية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:21 ر.ب:325
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 8/7/ 2022م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/1/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130229
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/5/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1312 فـي 2019/10/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ثروة ال�سرق الدولية �ص.م.م  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بحرية املو�سم �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:1037 ر.ب:320، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 9/25/ 2022م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134774

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/9/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1445 فـي 2022/6/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: اأبو القي�سر الغاوي للتجارة تو�سية  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �ساهني البحر �ص.�ص.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحم، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 5/27/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1013365

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2009/39 فـي 2009/10/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: جنمة الدولية �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بر الطريف للتجارة واملقاولت

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:403، ر.ب:131، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 9/29/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/5م
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 �إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41725
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/9/8م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سركة العمانية لتقنية املعلومات �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الهنائي لالأعمال العاملية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 836 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/3م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102092
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1214 فـي 2017/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة اأدم ال�ساملة الوطنية 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة اأم رفقة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/25م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106963

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1247 فـي 2018/6/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سيف للت�سميم والتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة امل�ستوى لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2391 ر.ب: 133, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117879

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/12/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1266 فـي 2018/10/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأريج املعرفة للتجارة واملقاولت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الرو�س النظري للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 937 ر.ب: 611, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128636

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1298 فـي 2019/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تالل النه�سة العاملية �س.�س.و 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة ظالل ال�سرق الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1031 ر.ب: 111, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131764

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1323فـي 2019/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كثبان الكون للتجارة - تو�سية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نق�سبندي وجاتو للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 71 ر.ب: 317, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43516

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 857 فـي 2008/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كو�سي اإنك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كوزي اي بي هولدينغز ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200 �سارع �سيفليد, �سويت 105, ماونت�سايد, ان جاي 07092, 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 108670

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1200 فـي 2017/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اي بي جي - ناين وي�ست, ال ال �سي

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

1411 برودواى, الطابق 4, نيويورك, الوليات املتحدة الأمريكية �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105997

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1190 فـي 2017/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اي بي جي - ناين وي�ست, ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:1411 برودواى, الطابق 4, نيويورك, الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105998

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1190 فـي 2017/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اي بي جي - ناين وي�ست, ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:1411 برودواى, الطابق 4, نيويورك, الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 56018

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سرتيني�س اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سرتيني�س نيو جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 86720 نوردلينجني, اإي�سيندورفبالتر 3, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 56019

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سرتيني�س اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سرتيني�س نيو جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 86720 نوردلينجني, اإي�سيندورفبالتر 3, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 56020

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سرتيني�س اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سرتيني�س نيو جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 86720 نوردلينجني, اإي�سيندورفبالتر 3, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 79729

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيمبو بيكريز يو ا�س ايه انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 255 بزنـــــــي�س �سنتـــــــر درايـــــف, هور�ســــــام, بن�سلفانيــــــــا 19044, 

الوليــات املتحـــدة الأمريكيــة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15621

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/6/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 716 فـي 2002/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون بالير اند �سنز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: امربيال توباكو انتيليكت�سوال بروبريتي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 بيكيت واي, بارك وي�ست, ناجنور رود, دبلن 12, اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/10/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27302

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/6/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 716 فـي 2002/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون بالير اند �سنز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: امربيال توباكو انتيليكت�سوال بروبريتي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 بيكيت واي, بارك وي�ست, ناجنور رود, دبلن 12, اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/10/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون بالير اند �سنز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: امربيال توباكو انتيليكت�سوال بروبريتي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 بيكيت واي, بارك وي�ست, ناجنور رود, دبلن 12, اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/10/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59458

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: النور�س العاملية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نور�س غروب هولدنغ �س.م.ل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: لبنانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الزلقا, عمارة �سلهوب, املنت, التو�سرتاد, بناية بعقليني, لبنان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لبنان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84291

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1060 فـي 2014/6/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: النور�س العاملية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نور�س غروب هولدنغ �س.م.ل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: لبنانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الزلقا, عمارة �سلهوب, املنت, التو�سرتاد, بناية بعقليني, لبنان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لبنان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 119723

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مونديفارما ايه جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ستادا اأرزنيمتيل ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ستادا�سرتا�سه 2 - 18, 61118 باد فـيلبيل, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/5م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2013/10/31التجارة وال�سناعةليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س175871

2005/5/18التجارة وال�سناعةاأ�سا اأبلوى ايه بى228812

2005/5/18التجارة وال�سناعةاأ�سا اأبلوى ايه بى328813

2005/5/18التجارة وال�سناعةاأ�سا اأبلوى ايه بى428814

2013/10/31التجارة وال�سناعةم�سرف الريان576738

2015/3/16التجارة وال�سناعةتايتان كومباين ليميتيد676136

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي775872

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي875873

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي975874

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1075875

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1175876
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1275877

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1375878

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1475879

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1575880

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي1675881

2013/9/24التجارة وال�سناعةكادبوري يو كيه ليمتيد1777637

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سوزوكي موتور كوربوري�سن1876742

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سوزوكي موتور كوربوري�سن1976743

2013/10/31التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك2076811

2005/6/29التجارة وال�سناعةجتكت كوربوري�سن2129115

2006/9/3التجارة وال�سناعةجتكت كوربوري�سن2229116

2013/8/6التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوى ن�ستلة ا�س.اأ2375296

2013/9/24التجارة وال�سناعةكادبوري يو كيه ليمتيد2477636
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ا�ستــــدراك

بالإ�شـــارة اإلـى اإعــــالن بـــــدء اأعمــــال الت�شفيـة ل�شركـــــة القبعـــة للتجـــارة �ش.�ش.و املن�شــــور 

فــي اجلريدة الر�شمية العدد )١٤٠9(، ال�شادر بتاريــــخ ١9 �شفر ١٤٤٣هـ، املــوافق ٢٦ �شبتمرب ٢٠٢١م، 

واإلى ال�شتدراك املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )١٤٢٧( ال�شادر بتاريخ ٢٧ جمادى 

الآخرة ١٤٤٣هـ، املوافق ٣٠ يناير ٢٠٢٢م، تنـــوه وزارة التجارة وال�شنـاعـة وترويج ال�شتثمـار 

اأنــه قد مت عــزل امل�شفـــي / مكتب الطاوؤو�ش الذكي لتعقب املعامالت، وتعيني مكتب  اإلى 

اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات، م�شفيا لل�شركـة املذكورة اأعــاله، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٩٧٤٦٦٠١٢

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إلى  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن �نتهـــاء �أعمــــال �لت�سفيــــــة ل�سركــــــة ن�ســـــــــر �ل�سحــــــــر�ء لال�ستثمــــــار �ش.م.م، 

�ملن�ســــور فـــــي �جلريــــدة �لر�سميــــــة �لعــــــدد )١٤٥٣(، �ل�ســــادر بتاريــــــــخ ٩ حمـــــــرم ١٤٤٤هـ، 

�ملو�فـــــــــق ٧ �أغ�سطــــ�ش 2022م، �إذ ورد ��ســــم �مل�سفــــي كاالآتــــــي:

نــادر بن �سالـم بن بخيـت الكثيــري

وال�سحيــــــح هــــــــو:

يو�ســـف بـن �سالــــم بن علــي الكثيـــري

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إلى  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــــر �إعـــــــالن �نتهــــاء �أعمـــــال �لت�سفيـــــــة ل�سركـــــــــة قطـــــــــار �ل�ســــــــالم للتجــــــــارة �ش.م.م، 

�ملن�ســـــــور فـــــي �جلريــــــدة �لر�سميـــــــة �لعــــــدد )١٤٥٣(، �ل�ســـــــادر بتاريــــــخ ٩ حمــــــرم ١٤٤٤هـ، 

�ملو�فــــــق ٧ �أغ�ســــط�ش 2022م، �إذ ورد ��ســـــم �مل�سفــــي كاالآتــــــي:

نــادر بن �سالــم بن بخيــت الكثيـــري

وال�سحيــــــح هــــــــو:

بــدر بن م�سلــم بن �سالــم هبيــ�س

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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حممد بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن علي العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٨٢٩٠٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٩/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٤٦٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق املفتوح العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن علي العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  الطريق املفتوح العاملية �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٧٠٤٥, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٤٦٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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ح�سني بن عبداللـه بن اأحمد احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفائ�ش ال�سرق �ش.م.م

يعلن ح�سني بن عبداللـه بن اأحمد احلداد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نفائ�ش ال�سرق �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٩٣٣٧, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩١١١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول لال�ست�سارات الهند�سية �ش.�ش.و

جداول  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  اخل�سيبي  �سامل  مكتب  يعلن 
لال�ست�سارات الهند�سية �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٣٥٣٠, 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٩/٤م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١\
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

حممد بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمتربات الهوية الرقمية �ش.م.م

الرقمية  الهوية  �سركة خمتربات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  بن عبداللـه  يعلن حممد 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٨٨٣٤٦, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٦٢ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٨٥٥٥٤٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مطر بن �سافـي بن علي الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطر واأخوانه للبناء والتعمري �ش.�ش.و

للبناء  واأخوانه  مطر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغفيلي  علي  بن  �سافـي  بن  مطر  يعلن 
وللم�سفي  بالرقـم ١٤١٣٦٩٧,  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و,  والتعمري 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤٢٠

هاتف رقم: ٩١١١١٤٤٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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ها�سم بن عبداللـه بن �سعيد االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون الفلج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة غ�ســــون الفلــج  يعلن ها�سـم بن عبداللـه بن �سعيــد االأن�ساري 
 ,١١٠٤٣٢٠ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقـــاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١٩ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٢١١١٥٩١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن خلفان بن �سليم العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التناغم الدولية للخدمات �ش.م.م 

الدولية  التناغم  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العرميي  �سليم  بن  خلفان  بن  اأحمد  يعلن 
للخدمات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٦٠٥١٨, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤١٦ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٥٤٥٢١٧٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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يعقوب بن حمد بن حميد العمريي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتائب للتجارة واملقاوالت  - تو�سية 

للتجارة  الرتائب  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العمريي  بن حميد  بن حمد  يعقوب  يعلن 
واملقاوالت  - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ٢١٧٩٠٢٤, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١١ ر.ب: ٢١٤
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سن التجارية �ش.م.م 

التجارية  الو�سن  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العمريي  حميد  بن  حمد  بن  يعقوب  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٥٩٢٨٢٣, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٨١ ر.ب: ١٣٤
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظمة الع�سرية للتجارة �ش.م.م 

اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة االأنظمة الع�سرية  يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي 
وللم�سفي   ,١٠٧٨٠٨٩ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٧٠٦ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة األفا لتجارة وتركيب معدات االأمن وال�سالمة  �ش.م.م 

يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة األفا لتجارة وتركيب 
معدات االأمن وال�سالمة  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٩٤٠١٧, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٧٩ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة التزويد خلدمة املركبات �ش.م.م 

خلدمة  التزويد  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العمريي  حميد  بن  حمد  بن  يعقوب  يعلن 
وللم�سفي   ,١٧٢٢١٢٣ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املركبات 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٧٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمريي املتحدة �ش.م.م 

املتحدة  العمريي  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العمريي  بن حميد  بن حمد  يعقوب  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٨٣٠٦٢٧, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٢٦١ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٩٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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يون�ش بن مو�سى بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االأفكار �ش.م.م 

االأفكار �ش.م.م,  دار  اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة  البلو�سي  يعلن يون�ش بن مو�سى بن علي 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٦٢٠٦٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٩٨ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٦٩٢٩٩٩٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

يو�سف بن عبداللـه بن �سعيد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب الفيحاء �ش.م.م 

الفيحاء  درب  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  الرحبي  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  يو�سف  يعلن 
اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٦٧٢٤٨, وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٨٢ ر.ب: ٣٢٠
هاتف رقم: ٩٢٢٥٥٨٥٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اإ�سحاق بن م�سعود بن �سعيد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح اجلميل للتجارة - ت�سامنية 
يعلن اإ�سحاق بن م�سعود بن �سعيد ال�سليماين اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة امل�سباح اجلميل 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٥٢٥٤٤, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٧/١٢/١٢م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٣٢٢ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٢١٤٣٦٧٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن حممد اخلنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق االإلكرتونية �ش.م.م 
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن حممد اخلنجي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة االأفق االإلكرتونية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٨١٤١٤١,  وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٧٣ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٢٤٧٨٧٢٧٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإحتاد اإزكي العاملية �ش.م.م 

العاملية  اإزكي  اإحتاد  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  ال�سرحني  �سامل  يعلن خالد بن خلف بن 
ال�سركاء  بالرقــــم ١٢٩٥٨١٤, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٤٤٦٦٦٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

جميلة بنت ربيع بن را�سد الر�سيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هتاف البدور  - ت�سامنية 

 - البدور  هتاف  �سركــة  بت�سفـيـــة  تقــوم  اأنـــها  الر�سيدية  را�سد  بن  ربيع  بنت  تعلن جميلة 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٢٩١٥٨١, وللم�سفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٨٣٣٧٩٠
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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مكتب بيكرتلي اأم كي اأم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكيب و�سركاوؤه �ش.م.م 

يعلن مكتب بيكرتلي اأم كي اأم اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة �سكيب و�سركاوؤه �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٤٦٢٦٧, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/٨/١٨م, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 روي - بناية م�سندم - جناح )ب( - الطابق الثاين - مكتب رقم: ٢٠١

�ش.ب: ٩٩٤ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٢٤٧٩٧٤٤١ - ٢٤٧٨٧١٤٤ فاك�ش رقم: ٢٤٧٩٦٦٦٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن علوي بن عبداللـه احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون اجلوهرة للتجارة �ش.�ش.و 

اجلوهرة  عيون  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  احلداد  عبداللـه  بن  علوي  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٤٠٩٠٥٦, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٦٩٨١٠١٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اأ�سعد بن �سعيد بن خمي�ش احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق اخلري �ش.م.م 

يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن خمي�ش احل�سني اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة م�سارق اخلري �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٧٥١٢٠, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١٥٤ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٢٠٣

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأيوب بن اأحمد بن جمعة الربام
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان املحج للتجارة �ش.م.م 

اأغ�سان املحج للتجارة  اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة  اأحمد بن جمعة الربام  اأيوب بن  يعلن 
ال�سركاء  بالرقــــم ١١٣٧١٥٦, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٣٧٣٦٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

اأحمد بن حممد بن حم�سن الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان االأ�سود الدولية �ش.م.م 

االأ�سود  احل�سان  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  الرحبي  بن حم�سن  بن حممد  اأحمد  يعلن 
بالرقــــم ١١٥٥٤٩٨, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  الدولية �ش.م.م, 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٦٠ ر.ب: ١٢٢
هاتف رقم: ٩٢١٢٦٩٧٣

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سون احلديثة �ش.م.م 

يعلن  اأحمد بن حممد بن حم�سن الرحبي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة احل�سون احلديثة 
ال�سركاء  بالرقــــم ١٦٧٧٦٥٩, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٥٦ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٢١٢٦٩٧٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعتقاد ال�ساملة �ش.م.م 

ال�ساملة  االعتقاد  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  الروا�ش  �سامل  بن  عبداللـه  بن  �سامل  يعلن 
ال�سركاء  بالرقــــم ١١٠٠٩٨٣, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/١٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٠٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٩٦٣٦٨

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية اللوج�ستية املتكاملة �ش.م.م 

يعلن هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة اخلليجية اللوج�ستية 
الـتجــاري بالرقــــم ١٢٣٣٠٦٦, وفقا التفاق  اأمانة ال�سجـل  املتكاملة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٢١٦٦٥٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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دروي�ش بن ح�سن بن غريب املطرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات �سنا�ش للتجارة �ش.م.م 

�سنا�ش  �سركــة خريات  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  املطرو�سي  يعلن دروي�ش بن ح�سن بن غريب 
وللم�سفي   ,٣٣٠٧٥٣٠ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٨٧ ر.ب: ٣٢٤
هاتف رقم: ٩٩٣٥٣٩٥٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اأحمد بن حممد بن �سعيد م�سن

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سقر ال�سحراء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن اأحمد بن حممد بن �سعيد م�سن اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة �سقر ال�سحراء الوطنية 
 ,١٠١٢٧٦١ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة -حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٢٤٣٧٧٧٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-150-



اجلريدة الر�سمية العدد )1462(

خلف بن اأحمد بن حممد املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرفاأ جمان للتجارة �ش.م.م 
اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة مرفاأ جمان للتجارة  اأحمد بن حممد املعويل  يعلن خلف بن 
اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٢٧٣١٧, وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٧٥ ر.ب: ٣٢٣
هاتف رقم: ٩٩٧٣٣٥٧٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

ن�سري بن نا�سر بن ن�سري الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم لغريني ال�ساطع �ش.م.م 
يعلن ن�سري بن نا�سر بن ن�سري الرواحي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة جنم لغريني ال�ساطع 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٢٣٥١٤٧,  وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٤٠٨ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٧١٤٥٨٥٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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خالد بن حممد بن م�سبح اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خالد بن حممد بن م�سبح و�سريكه للتجارة واملقاوالت  �ش.م.م 

بن  حممد  بن  خالد  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  اجلهوري  م�سبح  بن  حممد  بن  خالد  يعلن 
الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه  م�سبح 
بالرقــــم ١١٢٢٩٥٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٧٩٠٩٠٩٠٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مكتب الرقابة العاملية احلديثة 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق بوبر املتحدة �ش.م.م 
يعلن مكتب الرقابة العاملية احلديثة اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة طارق بوبر املتحدة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٩٢٧٤٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٢١٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٣٨١١٥٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اأبو عمار ال�سيخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة م�ساريع اأبو عمار ال�سيخ 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٨٥٢٠٠, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٠٣١١١٤
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

يحيى بن �سامل بن حممد ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الوطن العربي - ت�سامنية 
يعلن يحيى بن �سامل بن حممد ال�سليمي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة �سموخ الوطن العربي - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٠١٤٦٤, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٧٩ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٩٤٥٧٥١٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عبداحلميد بن حمود بن عزان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم امللكي الالمع �ش.م.م 
امللكي  النجم  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  الرواحي  بن عزان  يعلن عبداحلميد بن حمود 
بالرقــــم ١١٦٦٠٥٧, وفقا التفاق  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  الالمع �ش.م.م, 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٥٣٨ ر.ب: ٦٢٠
هاتف رقم: ٩٩٦١٢٧٢٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
جمعة بن مبارك بن عي�سى العلوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املطيليع للتجارة - تو�سية 

املطيليع  �سواطئ  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العلوي  عي�سى  بن  مبارك  بن  جمعة  يعلن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١٢٩٩٣١, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٤٣٩٦٨٩
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سامل الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف االأنعام للتجارة - ت�سامنية 
يعلن حممد بن علي بن �سامل الكا�سبي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة اأرياف االأنعام للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٢٩٤٩٠٦, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٧٧٨٨٣٧

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن م�سبح الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�سبح بن عبيد بن حميد الكعبي وولده للتجارة - تو�سية 

بن  عبيد  بن  م�سبح  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  الكعبي  م�سبح  بن  عبدالعزيز  يعلن 
حميد الكعبي وولده للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,٣٢٢٩٧٩٣
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩١٠٠٠٨١٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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همام بن عبدامللك بن عبداللـه الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمرا�ش للم�ساريع التجارية �ش.م.م 
يعلن همام بن عبدامللك بن عبداللـه الهنائي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة اأمرا�ش للم�ساريع 
التجارية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٣٦٧٦٢٧, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٧٤ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٧٤٦٩١٥٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

حممد بن خليفة بن حممد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الواعدة للتجارة �ش.�ش.و 
الواعدة  املا�سة  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  العمراين  حممد  بن  خليفة  بن  حممد  يعلن 
اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٣٢٧٤٢٣, وللم�سفي  للتجارة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٩٩ ر.ب: ٣٢٢
هاتف رقم: ٩٤٤٤٤٤٦٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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نا�سر بن خلفان بن عامر الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد مال اللـه حمد العجمي و�سريكه للتجارة �ش.م.م 

يعلن نا�سر بن خلفان بن عامر الرحبي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة اأحمد مال اللـه حمد 
العجمي و�سريكه للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٢٨٧٩٣٢, 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٠٤٠٤٠٤٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سعيد بن عامر بن �سالم جداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو عامر الكثريي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن �سعيد بن عامر بن �سالم جداد اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة اأبو عامر الكثريي للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ٢١١٤٧٤٧, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٩٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سامل بن اأحمد بن حماد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ح�سن عي�سى علي جعبوب و�سريكه للتجارة �ش.�ش.و

يعلن �سامل بن اأحمد بن حماد جعبوب اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة ح�سن عي�سى علي جعبوب 
 ,١٠٢٢٣٩١ بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و,  للتجارة  و�سريكه 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٠١١١٠٧١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سامل بن اأحمد بن حماد جعبوب و�سريكه للتجارة �ش.�ش.و

بن  اأحمد  بن  �سامل  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  جعبوب  حماد  بن  اأحمد  بن  �سامل  يعلن 
حماد جعبوب و�سريكه للتجارة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٤٥٥٥٣
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: ٩٠١١١٠٧١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف وادي عاهن للتجارة - تو�سية
يعلن �سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة �سفاف وادي عاهن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ٨٠٧٩٣١٥, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ٣١٩١ ر.ب: ٤٠٦
هاتف رقم: ٩٩٥٢٦٢٧٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سعيد بن عي�سى بن ثاين ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم االأن�سب للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن عي�سى بن ثاين ال�سليمي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة جنم االأن�سب للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠١٢٤٨٤, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٥٥٥ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٦٥٩٩٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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يون�ش بن �سامل بن �سعيد الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث اخلليج للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م
يعلن يون�ش بن �سامل بن �سعيد الندابي اأنـــه يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة تراث اخلليج للم�ساريع 
ال�ساملة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٧٨٥٠٥, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٢٩ ر.ب: ٦١٥
هاتف رقم: ٩٦١٢٦١٨٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

حممد بن م�سطفى بن خمتار اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النكهة الطيبة �ش.م.م
الطيبة  النكهة  يقــوم بت�سفـيـــة �سركــة  اأنـــه  اللواتي  يعلن حممد بن م�سطفى بن خمتار 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١١١٦٣٩٩, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٧٣٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٤١٩٣٠٣٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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ها�سم بن عبداللـه بن �سعيد االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سحار �ش.م.م

�سحار  اأ�سول  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــوم  اأنـــه  االأن�ساري  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  ها�سم  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم ١٠٦٢٤٢٢, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣١١ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٢١١١٥٩١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عا�سم بن �سعيد بن حميد العدوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق احلياة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  احلياة  بريق  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  العدوي  حميد  بن  �سعيد  بن  عا�سم  يعلـن 
ت�سامنية, وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ١٠٥٦٧٢١, عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب الرا�سد الدولية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اجلنيبي العاملية لل�سيارات والتجارة )املنطقة احلرة( �ش.م.م

يعلـن مكتب الرا�شد الدولية لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اجلنيبي العاملية 
لل�شيارات والتجارة )املنطقة احلرة( �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 

1218149، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان للحياة الع�سرية �ش.م.م
يعلـن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة 
عمان للحياة الع�شرية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1057888، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللكية للمقاوالت �ش.م.م
للمقاوالت  امللكية  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الفار�شي  عي�شى  بن  ح�شن  بن  اإبراهيم  يعلـن 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1022372 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي واأخيه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

بن  حميد  بن  يو�شف  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الوهايبي  علي  بن  حميد  بن  يو�شف  يعلـن 
علي الوهايبي واأخيه للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري 

بالرقم 1067700، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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علي بن �سامل بن اأحمد اجلحفلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الفتوة الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن علي بن �شامل بن اأحمد اجلحفلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الفتوة الوطنية للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1059638، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

ها�سم بن عبداللـه بن �سعيد االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االأمل الوطنية - ت�سامنية
 - الوطنية  االأمل  بوابة  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  االأن�شاري  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  ها�شم  يعلـن 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1104010 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن من�سور بن �سعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع �سعيد العامري واأوالده للتجارة - تو�سية

العامري  �شعيد  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  العامري  �شعيد  بن  من�شور  بن  �شعيد  يعلـن 
بالرقم 1047308، عن  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  وامل�شجلـة لدى  - تو�شية،  للتجارة  واأوالده 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توافق املتحدة العاملية - تو�سية
املتحدة  توافق  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شواعي  حمد  بن  عامر  بن  عبدالعزيز  يعلـن 
انتهاء  عن   ،1252874 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - العاملية 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سعيد بن اأحمد بن �سعد �سفرار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري ال�سالمة للتجارة �ش.م.م

ال�شالمة للتجارة  امل�شفي ل�شركــة براري  اأحمد بن �شعد �شفرار ب�شفـته  يعلـن �شعيد بن 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1743473 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة خط ال�سماء لالأعمال الكهروميكانيكية �ش.م.م

يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة خط ال�شماء لالأعمال 
بالرقم 1346575، عن  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  وامل�شجلـة لدى  الكهروميكانيكية �ش.م.م، 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سيف بن را�سد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سيوح العار�ش للتجارة - ت�سامنية
العار�ش  �شيوح  رمال  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الكلباين  را�شد  بن  �شيف  بن  �شعيد  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1264159، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

بدر بن نا�سر بن را�سد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وجميع للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  وجميع  بدر  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  املطاعني  را�شد  بن  نا�شر  بن  بدر  يعلـن 
اأعمال  انتهاء  عن   ،8064920 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان لل�سيارات احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة  لل�شيارات  بهوان 

1347524، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان املتحدة لل�سيارات �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 
بهوان املتحدة لل�شيارات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1347516، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان العاملية لل�سيارات �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 
بهوان العاملية لل�شيارات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1347510، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات العاملية الع�سرية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الع�شرية  العاملية  ال�شيارات 

1347515، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعود لل�سيارات �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  لل�شيارات  �شعود  بن  حممد 

1347514، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه 
امل�شفــي ل�شركــــة القدمية للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل 
القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1702793 بالرقـــم  الـتجــاري 

لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط البحرية �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  البحرية �ش.م.م، وامل�شجلـة  ل�شركــــة م�شقط  امل�شفــي 

بالرقـــم 1259237، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للتاأثيث والت�سميم الداخلي �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه 
امل�شفــي ل�شركــــة العاملية للتاأثيث والت�شميم الداخلي �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة 
الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1100482 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم الغربية �ش.م.م

يعلـن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة التقدم الغربية �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1767895، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطيء اجلزيرة العربية �ش.م.م

يعلـن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة �شاطيء اجلزيرة العربية 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1738313 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الها�سمي والغيالين للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الها�شمي والغيالين 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1026373، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن عي�سى بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام املجد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املجد  �شهام  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الزدجايل  عبدالرحمن  بن  عي�شى  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1082953، 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�ساخمية الذهبية �ش.م.م

ال�شاخمية  رمال  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شبيبي  �شيف  بن  عامر  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  عن   ،1132448 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الذهبية 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عي�سى بن �سعيد بن عي�سى ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الدولية �ش.م.م

يعلـن عي�شى بن �شعيد بن عي�شى ال�شعيبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة هيماء الدولية �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1024584، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سكيلي للمقاوالت �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن حمد بن �شعيد ال�شكيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة م�شاريع ال�شكيلي للمقاوالت 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1266188 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الرقمية احلديثة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الواحة الرقمية احلديثة 
اأعمال  انتهاء  عن   ،1015731 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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