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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1462

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الإثنني  ١٤ربي ــع الأول 1444هـ

املواف ــق � 10أكتـ ـ ــوبر 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٦٠ب�إ�سناد االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية
�إلـى هيئة البيئة نقال من هيئة الطريان املدنـي.
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٦١بان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال الإرهاب النووي.
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٦٢ب�إجراء تنقالت وتعيينـات فـي ال�سلك الدبلوما�سي.
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٦٣بالرتخي�ص فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية
واجلن�سية الإماراتية.
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٦٤بــرد اجلن�سيــة العماني ــة.
ديوان البالط ال�سلطاين
املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة
�أمـ ـ ــر مبنـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام.
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سعيد العامري و�أوالده للتجارة  -تو�صية163 .
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164
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167
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شكيلي للمقاوالت �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الرقمية احلديثة �ش.م.م.

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦٠
ب�إ�سناد االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية
�إلـى هيئــة البيئـــة نقـــال من هيئـــة الطيـــران املدنــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء هيئة الطريان املدين،
وعلى نظام هيئة الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/43
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/85فـي �ش�أن هيئة الطريان املدين،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/106ب�إن�شاء هيئة البيئة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ت�سند �إلى هيئة البيئة كافة االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية نقال من هيئة الطريان املدين،
على النحو املبني فـي امللحق املرفق.
املــادة الثانيـــة
تـ ـ�ؤول �إلى هيئ ــة البيئـ ــة من هيئة الطيـران املدن ــي كاف ــة املخ�ص�صـ ــات والأ�ص ــول واحلق ــوق
وااللتزامات واملوجودات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية.
املــادة الثالثـــة
ينقـ ــل �إلـ ــى هيئـ ــة البيئـ ــة موظف ــو هيئـ ــة الطي ــران املدنــي املخت�ص ــون بال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة
ب ــذات درجاتهــم املاليــة.
-9-
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املــادة الرابعـــة
ت�ستبدل بعبارات "هيئة الطريان املدين" و "رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطريان املدين"
و"رئي�س هيئة الطريان املدين"� ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة
بال�ش�ؤون املناخية ،عبارتا "هيئة البيئة" و"رئي�س هيئة البيئة" ،وذلك بح�سب الأحوال.
املــادة اخلام�سـة
يلغ ـ ــى ملح ــق االخت�صا�ص ــات املتعلقـ ــة بال�ش ـ ـ�ؤون املناخيـ ــة املرفـ ـ ــق باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2020/85امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٦ :مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٢ :مــن �أكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســــلطان عـمـــان
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ملحـــــق
باالخت�صا�صــات املتعلقـــة بال�شـــ�ؤون املناخيــة
 -١العمل على مراقبة وتقييم التغريات املناخية ،من �أجل احلفاظ على �سالمة النظم
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية.
 -٢امل�ساهمـ ــة فـي تطويـ ــر �آف ــاق البح ــث العلم ــي فـي املجــاالت املناخيــة ،وتبادل اخلربات،
وجمع البيانات العلمية ،واال�ستفادة منها.
 -٣ن�ش ــر الوعـ ــي ،وغـ ــر�س مفاهيـ ــم متطلبــات التعامل مــع الأن ــواء املناخي ــة اال�ستثنائيــة
لدى كافة فئات املجتمع.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦١
بان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
املوافقـ ــة علــى ان�ضم ــام �سلطنــة عمــان �إلى االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإره ــاب النووي
وفقا لل�صيغة املرفقة ،مع مراعاة التحفظ على �أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )23من االتفاقية
امل�شار �إليها.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها،
مع مراعاة التحفظ امل�شار �إليه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٦ :مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٢ :مــن �أكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ أﻋﻤﺎل اﻹرهﺎب اﻟﻨﻮوي
إن اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
إذ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺤﻔــﻆ اﻟﺴــﻼم واﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺣﺴــﻦ اﻟﺠــﻮار
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول،
وإذ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ اﻹﻋــﻼن اﻟﺼــﺎدر ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟــﺬآﺮى اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻹﻧﺸﺎء اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ،اﻟﻤـﺆرخ  24ﺗﺸـﺮﻳﻦ اﻷول/أآﺘـﻮﺑﺮ
،1995
وإذ ﺗﺴــﻠﻢ ﺑﺤــﻖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟــﺪول ﻓــﻲ أن ﺗﻨــﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻨﻮوﻳــﺔ
وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ ،وﺗﺴـﻠﻢ ﺑﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻤﻨــﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤــﻞ أن ﺗﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻨﻮوﻳــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،
وإذ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻤﺎدﻳـﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻟﺴﻨﺔ ،1980
وإذ ﻳﺴﺎورهﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﺗﺼﺎﻋﺪ أﻋﻤﺎل اﻹرهـﺎب ﺑﺠﻤﻴـﻊ
أﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﻈﺎهﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وإذ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘـﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀـﺎء
ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  60/49اﻟﻤـﺆرخ 9
آﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1994اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،أن اﻟـﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻤﻴﺎ ﺗﺄآﻴﺪ إداﻧﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ
أﻋﻤﺎل اﻹرهﺎب وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ أﻋﻤﺎل إﺟﺮاﻣﻴـﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮهــﺎ ،أﻳﻨﻤــﺎ ارﺗﻜﺒــﺖ وأﻳــﺎ آــﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻮهــﺎ ،ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
ﻣﺎ ﻳﻌـﺮض ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺨﻄـﺮ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻮدﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻟـﺪول واﻟﺸـﻌﻮب
وﻳﻬﺪد اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪول وأﻣﻨﻬﺎ،
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وإذ ﺗﻼﺣﻆ أن اﻹﻋـﻼن ﺷـﺠﻊ اﻟـﺪول أﻳﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺴـﺘﻌﺮض
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻧﻄــﺎق اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــــﺔ
ﺑﺸـــﺄن ﻣﻨﻊ اﻹرهﺎب ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﻈﺎهﺮﻩ وﻗﻤﻌﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴـﻪ،
ﺑﻬــﺪف ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓــﺮ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﻐﻄـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ ﺟﻮاﻧـﺐ هـﺬﻩ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
وإذ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ  210/51اﻟﻤـﺆرخ  17آـﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴـــﻤﺒﺮ  1996وإﻟـــﻰ اﻹﻋـــﻼن اﻟﻤﻜﻤـــﻞ ﻹﻋـــﻼن ﻋـــﺎم 1994
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب اﻟـﺪوﻟﻲ ،اﻟﻤﺮﻓـﻖ
ﺑﻪ،
وإذ ﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧـﻪ ﻋﻤـﻼ ﺑﻘـﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ 210/51
أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﻮم ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣـﻮر ،ﺑﻮﺿـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ دوﻟﻴـﺔ
ﻟﻘﻤﻊ أﻋﻤـﺎل اﻹرهـﺎب اﻟﻨـﻮوي ،ﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼـﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ،
وإذ ﺗﻼﺣــﻆ أن أﻋﻤــﺎل اﻹرهــﺎب اﻟﻨــﻮوي ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﺴــﻔﺮ ﻋــﻦ
أوﺧﻢ اﻟﻌﻮاﻗﺐ وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ،
وإذ ﺗﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣـﻦ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻌـﺪدة
اﻷﻃﺮاف ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واف،
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑـﻴﻦ
اﻟــﺪول ﻓــﻲ اﺑﺘﻜــﺎر واﺗﺨــﺎذ ﺗــﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟــﺔ وﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻟﻤﻨــﻊ هــﺬﻩ اﻷﻋﻤــﺎل
اﻹرهﺎﺑﻴﺔ وﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ،
وإذ ﺗﻼﺣﻆ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول ﺗﻨﻈﻤﻬـﺎ ﻗﻮاﻋـﺪ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺨـﺮج ﻋـﻦ إﻃـﺎر هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ وأن اﺳـﺘﺜﻨﺎء أﻋﻤـﺎل
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﻪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋـﻦ
أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أو ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺸـﺮوﻋﺔ،
أو ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى،
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ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﺎدة 1
ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
 - 1ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ”ﻣـﻮاد ﻣﺸـﻌﺔ“ اﻟﻤـﻮاد اﻟﻨﻮوﻳـﺔ وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺸــﻌﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻧﻮﻳــﺪات ﺗﻨﺤــﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ )وهــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ اﻧﺒﻌﺎث ﻧﻮع أو ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨـﺔ ﻣﺜـﻞ أﺷـﻌﺔ
أﻟﻔﺎ وﺑﻴﺘـﺎ وﺟﺴـﻴﻤﺎت اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧـﺎت وأﺷـﻌﺔ ﻏﺎﻣـﺎ( واﻟﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗﺴـﺒﺐ،
ﻧﻈــﺮا ﻟﺨﻮاﺻــﻬﺎ اﻹﺷــﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻧﺸــﻄﺎرﻳﺔ ،اﻟﻤــﻮت أو اﻷذى اﻟﺒــﺪﻧﻲ
اﻟﺠﺴﻴﻢ ،أو ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ذات ﺷﺄن ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
 - 2ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﺘﻌﺒﻴـﺮ ”اﻟﻤـﻮاد اﻟﻨﻮوﻳـﺔ“ اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴـﻮم ،ﻣـﺎ ﻋـﺪا اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴــﻮم
اﻟـــﺬي ﻳﺘﺠـــﺎوز ﺗﺮآﻴـــﺰ اﻟﻨﻈـــﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸـــﻌﺔ ﻓﻴـــﻪ  80ﻓـــﻲ اﻟﻤﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ
اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم 238 -؛ أو اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم 233 -؛ أو اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺨﺼـﺐ ﺑـﺎﻟﻨﻈﻴﺮ
اﻟﻤﺸﻊ  235أو اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸﻊ 233؛ أو اﻟﻴﻮراﻧﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳﺤﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻋﺪا ﻣـﺎ آـﺎن ﻣﻨﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧـﺎم أو رواﺳـﺐ اﻟﺨـﺎم؛ أو أي ﻣـﺎدة ﺗﺤﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ واﺣـﺪ
أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ؛
أﻣــﺎ ﺗﻌﺒﻴــﺮ ”اﻟﻴﻮراﻧﻴــﻮم اﻟﻤﺨﺼــﺐ ﺑــﺎﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸــﻊ  235أو اﻟﻨﻈﻴــﺮ
اﻟﻤﺸــﻊ  “233ﻓﻴﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﻴﻮراﻧﻴــﻮم اﻟــﺬي ﻳﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ أي ﻣــﻦ
اﻟﻨﻈﻴﺮﻳﻦ اﻟﻤﺸـﻌﻴﻦ  235أو  233أو آﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺑﻜﻤﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع هﺬﻳﻦ اﻟﻨﻈﻴﺮﻳﻦ اﻟﻤﺸﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸﻊ 238
أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﺸﻊ  235إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻴـﺮ اﻟﻤﺸـﻊ  238اﻟﻤﻮﺟـﻮد
ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
 - 3ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ”ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي“:
)أ( أي ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﺠﻬـﺰ ﺑﻬـﺎ
اﻟﺴــﻔﻦ أو اﻟﻤﺮآﺒــﺎت أو اﻟﻄــﺎﺋﺮات أو اﻷﺟﺴــﺎم اﻟﻔﻀــﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
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آﻤﺼـــﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗـــﺔ ﻟـــﺪﻓﻊ هـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻔﻦ أو اﻟﻤﺮآﺒـــﺎت أو اﻟﻄـــﺎﺋﺮات
أو اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻷي ﻏﺮض ﺁﺧﺮ؛
)ب( أي ﻣﻨﺸـــﺄة أو وﺳـــﻴﻠﺔ ﻧﻘـــﻞ ﺗﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘـــﺎج أو ﺧـــﺰن
أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ.
 - 4ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ”ﺟﻬﺎز“:
)أ( أي ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻔﺠﺮ ﻧﻮوي؛ أو
)ب( أي ﺟﻬﺎز ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻮاد اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﺒﺚ اﻹﺷـﻌﺎع ،واﻟـﺬي
ﻗـــﺪ ﻳﺴـــﺒﺐ ﻧﻈـــﺮا ﻟﺨﻮاﺻـــﻪ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴـــــﺔ اﻟﻤـــﻮت أو اﻷذى اﻟﺒـــﺪﻧﻲ
اﻟﺠﺴﻴﻢ أو ﻳﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ذات ﺷﺄن ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
 - 5ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ”اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ“ أي ﻣﺮﻓﻖ أو وﺳـﻴﻠﺔ
ﻧﻘﻞ ،داﺋﻤﻴﻦ آﺎﻧﺎ أو ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ،ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﻤﺎ أو ﻳﺸـﻐﻠﻬﻤﺎ ﻣﻤﺜﻠـﻮ دوﻟـﺔ
أو أﻋﻀــﺎء ﺣﻜﻮﻣــﺔ أو هﻴﺌــﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ أو هﻴﺌــﺔ ﻗﻀــﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺴــﺆوﻟﻮ
أو ﻣﻮﻇﻔــﻮ دوﻟــﺔ أو أي ﺳــﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣــﺔ أو آﻴــﺎن ﻋــﺎم ﺁﺧــﺮ أو ﻣﻮﻇﻔــﻮ
أو ﻣﺴــﺆوﻟﻮ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ دوﻟﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑــﺄداء واﺟﺒــﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
 - 6ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ”اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ“ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟـﺔ
ﻣﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﻣﻨﻈﻤـﺔ وﻣﺪرﺑـﺔ وﻣﺠﻬـﺰة ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬـﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ
ﻷﻏــﺮاض اﻟــﺪﻓﺎع أو اﻷﻣــﻦ اﻟــﻮﻃﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘــﺎم اﻷول ،واﻷﺷــﺨﺎص
اﻟﻌــﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻧﺪة ﺗﻠــﻚ اﻟﻘــﻮات اﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺨﻀــﻌﻮن
ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 2
 - 1ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ آﻞ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮم ﺑﺼـﻮرة ﻏﻴـﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻋﻦ ﻋﻤﺪ:
)أ( ﺑﺤﻴﺎزة ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أو ﺻﻨﻊ أو ﺣﻴﺎزة ﺟﻬﺎز:
’‘1

ﺑﻘﺼﺪ إزهﺎق اﻷرواح أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أذى ﺑﺪﻧﻲ ﺟﺴﻴﻢ؛ أو

’‘2

ﺑﻘﺼﺪ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ذي ﺷﺄن ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؛

)ب( ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أي ﻣــﺎدة ﻣﺸــﻌﺔ أو ﺟﻬــﺎز ﻣﺸــﻊ ﺑﺄﻳــﺔ ﻃﺮﻳﻘــﺔ،
أو اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺮﻓــﻖ ﻧــﻮوي أو إﺣــﺪاث أﺿــﺮار ﺑــﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ
إﻃﻼق ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أو ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﻬﺎ:
’‘1

ﺑﻘﺼﺪ إزهﺎق اﻷرواح أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أذى ﺑﺪﻧﻲ ﺟﺴﻴﻢ؛ أو

’‘2

ﺑﻘﺼﺪ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ذي ﺷﺄن ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؛ أو

’ ‘3ﺑﻘﺼﺪ إآﺮاﻩ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌـﻲ أو اﻋﺘﺒـﺎري ،أو ﻣﻨﻈﻤـﺔ دوﻟﻴـﺔ
أو دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
 - 2ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻳﻀﺎ آﻞ ﻣﻦ:
)أ( ﻳﻬﺪد ﻓﻲ ﻇـﻞ ﻇـﺮوف ﺗﻮﺣــﻲ ﺑﻤﺼـﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺑﺎرﺗﻜـﺎب
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) 1ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة؛ أو
)ب( ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ،
ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أو ﺟﻬﺎزا ﻣﺸﻌﺎ أو ﻣﺮﻓﻘـﺎ ﻧﻮوﻳـﺎ ،ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻇـﺮوف ﺗـﻮﺣﻲ
ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة.
 - 3ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺟﺮﻳﻤــﺔ أﻳﻀــﺎ آــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺸــﺮع ﻓــﻲ ارﺗﻜــﺎب ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
 - 4ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻳﻀﺎ آﻞ ﻣﻦ:
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)أ( ﻳﺴﺎهﻢ آﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات  1أو  2أو  3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة؛ أو
)ب( ﻳـــﻨﻈﻢ أو ﻳﻮﺟـــﻪ ﺁﺧـــﺮﻳﻦ ﻻرﺗﻜـــﺎب ﺟﺮﻳﻤـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺠـــﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات  1أو  2أو  3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة؛ أو
)ج( ﻳﺴــﺎهﻢ ﺑــﺄي ﻃﺮﻳﻘــﺔ أﺧــﺮى ﻓــﻲ ﻗﻴــﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﺷــﺨﺎص ،ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﺑﻘﺼــﺪ ﻣﺸــﺘﺮك ،ﺑﺎرﺗﻜــﺎب ﺟﺮﻳﻤــﺔ أو أآﺜــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﺮات  1أو  2أو  3ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ،ﻋﻠـﻰ أن
ﺗﻜﻮن هـﺬﻩ اﻟﻤﺴـﺎهﻤﺔ ﻣﺘﻌﻤـﺪة وﺗﺠـﺮي إﻣـﺎ ﺑﻬـﺪف ﺗﻴﺴـﻴﺮ اﻟﻨﺸـﺎط
اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أهﺪاﻓﻬﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴـﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 3
ﻻ ﺗﻨﻄﺒــﻖ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ إذا ارﺗﻜــﺐ اﻟﺠــﺮم داﺧــﻞ دوﻟــﺔ واﺣــﺪة
وآﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮم واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣـﻦ رﻋﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإذا ﻋﺜـﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠـﺮم ﻓـﻲ إﻗﻠـﻴﻢ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪوﻟـﺔ ،وﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ أﻳـﺔ
دوﻟـﺔ أﺧــﺮى ﺗﻤﻠـﻚ ،ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻟﻔﻘـﺮة  1أو  2ﻣـﻦ اﻟﻤـﺎدة  ،9اﻷﺳـﺎس
اﻟــﻼزم ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳــــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴـــــﺔ ،إﻻ أن أﺣﻜـﺎم اﻟﻤـﻮاد  7و 12
و  14و  15و  16و  17ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﻟﻤﺎدة 4
 - 1ﻟـــﻴﺲ ﻓـــﻲ هـــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳﻤـــﺲ اﻟﺤﻘـــﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣـــﺎت
واﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﻠــﺪول واﻷﻓــﺮاد ﺑﻤﻮﺟــﺐ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟﻲ،
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة واﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ.
 - 2ﻻ ﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻘـﻮات اﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺧـﻼل
ﻧــﺰاع ﻣﺴــﻠﺢ ،ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻌــﺎﺑﻴﺮ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﻘــﺎﻧﻮن
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ،آﻤـﺎ ﻻ ﺗﺴـﺮي هـﺬﻩ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣـﺎ
ﺑﺼﺪد ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﺗـﻨﻈﻢ ﺑﻘﻮاﻋـﺪ أﺧـﺮى ﻣـﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
 - 3ﻻ ﺗﻔﺴــﺮ أﺣﻜــﺎم اﻟﻔﻘــﺮة  2ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﻟﻤــﺎدة ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻨــﻲ
اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴـﺮ ﻣﺸـﺮوﻋﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى أو ﺗﺠﻌـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ
أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
أﺧﺮى.
 - 4ﻻ ﺗﺘﻨﺎول هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴـﻴﺮهﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﺘﻨـﺎول،
ﻋﻠــﻰ أي ﻧﺤــﻮ ،ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﻴﺔ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳــﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳــﺔ أو
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول.
اﻟﻤﺎدة 5
ﺗﺘﺨﺬ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ:
)أ( اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة  2ﺟـﺮاﺋﻢ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛
)ب( اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﺮﺿـﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﻄﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 6
ﺗﺘﺨﺬ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻦ ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎت
داﺧﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء ،ﻟﺘﻜﻔـﻞ أﻻ ﺗﻜـﻮن اﻷﻋﻤـﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـﺔ
ﻓــﻲ ﻧﻄــﺎق هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،وﺑﺨﺎﺻــﺔ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻘﺼــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ أو ﻳــﺮاد ﺑﻬــﺎ
إﺷﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷـﺨﺎص
أو أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ،أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺒـﺮرة ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣـﻦ اﻷﺣـﻮال ﻻﻋﺘﺒـﺎرات
ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻓﻠﺴﻔﻲ أو ﻋﻘﺎﺋﺪي أو ﻋﺮﻗﻲ أو إﺛﻨﻲ أو دﻳﻨﻲ
أو أي ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺁﺧﺮ ،وﻟﺘﻜﻔﻞ إﻧـﺰال ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣـﻊ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺨﻄﻴﺮ.
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اﻟﻤﺎدة 7
 - 1ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف:
)أ( ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺘـﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ ،ﺑﻤـﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻜﻴﻴـﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬـﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم ،ﻟﻤﻨﻊ وﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻹﻋـــﺪاد ﻓـــﻲ إﻗﻠـﻴﻢ آـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻻرﺗﻜــﺎب اﻟﺠــﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة  ،2داﺧــﻞ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬــﺎ
أو ﺧﺎرﺟﻬــﺎ ،ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺤﻈــﺮ ﻗﻴــﺎم اﻷﺷــﺨﺎص
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣﺸـﺮوﻋﺔ ﺗﺸـﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺗﺤﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ أو ﺗﻤﻮﻟﻬـﺎ
ﻋــﻦ ﻋﻠــﻢ أو ﺗﻘــﺪم ﻟﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻋﻠــﻢ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
أو ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ؛
)ب( ﺑﺘﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬــﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﺪدهﺎ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ورهﻨـﺎ ﺑﺸـﺮوﻃﻬﺎ،
وﺑﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳــﺔ وﻏﻴــﺮ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺨــﺬة ﺣﺴــﺐ اﻻﻗﺘﻀــﺎء
ﻟﻜﺸــﻒ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة  2وﻣﻨﻌﻬــﺎ وﻗﻤﻌﻬــﺎ
واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓﻴﻬــﺎ ،وآــﺬﻟﻚ ﻹﻗﺎﻣــﺔ إﺟــﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص
اﻟﻤــﺪﻋﻰ ارﺗﻜــﺎﺑﻬﻢ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ .وﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﺗﺘﺨــﺬ اﻟﺪوﻟــــﺔ
اﻟﻄــــﺮف اﻟﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻜــﻲ ﺗﺨﻄــﺮ دون إﺑﻄــﺎء اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة  9ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎرﺗﻜـﺎب اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،2وآﺬﻟﻚ اﻹﻋﺪاد ﻻرﺗﻜﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﺘـﻲ ﺗﻜـﻮن
ﻗﺪ ﻧﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
 - 2ﺗﺘﺨﺬ اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف اﻟﺘـﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬـﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮا ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم
هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺧﺮى ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸـﺎرآﺔ ﻓـﻲ أي
أﻧﺸﻄﺔ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وإذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻃـﺮاف
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴـﺔ ﺳـﺮا ،ﺗﺘﺨـﺬ اﻹﺟـﺮاءات ﻟﻀـﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳـﺔ
ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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 - 3ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺗﻘـﺪﻳﻢ أﻳـﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻬــﺎ إﺑﻼﻏﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬــﺎ اﻟــﻮﻃﻨﻲ ،أو ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
 - 4ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ وﺟﻬــﺎت اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﻤﺴــﺆوﻟﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻮﺟﻴــﻪ وﺗﻠﻘــﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وﻳﺒﻠـﻎ اﻷﻣـﻴﻦ اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﻣـﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﺟﻬـﺎت اﻻﺗﺼـﺎل
إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وإﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ .وﻳﺠـﺐ
أن ﻳﻜــﻮن اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺴــﻠﻄﺎت وﺟﻬــﺎت اﻻﺗﺼــﺎل ﻣﺘﻴﺴــﺮا ﺑﺼــﻔﺔ
داﺋﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 8
ﻷﻏــﺮاض ﻣﻨــﻊ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ ﺑﻤﻮﺟــﺐ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﺗﺒــﺬل اﻟــﺪول
اﻷﻃــﺮاف آــﻞ ﺟﻬــﺪ ﻻﺗﺨــﺎذ اﻟﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻀــﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤــﻮاد
اﻟﻤﺸﻌﺔ ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺘﻮﺻـﻴﺎت واﻟﻤﻬـﺎم ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻟﻠﻮآﺎﻟـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 9
 - 1ﺗﺘﺨﺬ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  2ﻋﻨﺪﻣﺎ:
)أ( ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ؛ أو
)ب( ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﺗﺮﻓـﻊ ﻋﻠـﻢ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪوﻟـﺔ
أو ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛ أو
)ج( ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - 2ﻳﺠــﻮز أﻳﻀــﺎ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف أن ﺗﻘــﻴﻢ وﻻﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أي
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
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)أ( ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ أﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ؛ أو
)ب( ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﺎرات أو ﻏﻴﺮهـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺎآﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ
أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ؛ أو
)ج( ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘـﻪ
اﻟﻤﻌﺘـــــــــــــــــــﺎد ﻓـــــــــــــــــــﻲ إﻗﻠـــــــــــــــــــﻴﻢ ﺗﻠـــــــــــــــــــﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ؛ أو
)د( ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹرﻏﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؛ أو
)هـ( ﺗﺮﺗﻜــﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺘﻦ ﻃــﺎﺋﺮة ﺗﺸــﻐﻠﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻠــﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ.
 - 3ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ أو ﻗﺒﻮﻟﻬـﺎ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﺨﻄﺮ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮة 2
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣـﺪوث أي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ،ﺗﺨﻄـﺮ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
 - 4ﺗﺘﺨﺬ آﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻹﻗﺎﻣـﺔ وﻻﻳﺘﻬـﺎ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  2ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘـﻲ ﻳﻜـﻮن
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻤــﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑــــﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤــــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدا ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ
وﻻ ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣـﺖ وﻻﻳﺘﻬـﺎ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  1أو  2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
 - 5ﻻ ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ دون ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي وﻻﻳـﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻤﻬـﺎ
دوﻟﺔ ﻃﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدة 10
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 - 5ﻻ ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ دون ﻣﻤﺎرﺳـﺔ أي وﻻﻳـﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻤﻬـﺎ
دوﻟﺔ ﻃﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
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اﻟﻤﺎدة 10
 - 1ﻟﺪى ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ أن ﺟﺮﻳﻤـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة  2ﻗـﺪ ارﺗﻜﺒـﺖ ،أو ﻳﺠـﺮي ارﺗﻜﺎﺑﻬـﺎ ،ﻓـﻲ
إﻗﻠــﻴﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف أو أن اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ارﺗﻜــﺐ ﺗﻠــﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ،
أو ﻳﺪﻋﻰ أﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻬـﺎ ،ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻣﻮﺟـﻮدا ﻓـﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ،ﺗﺘﺨـﺬ اﻟﺪوﻟـﺔ
 - 10اﻟﻄـﺮف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠـﺰم ﻣــﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
 - 2ﺗﻘــﻮم اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﻳﻜــﻮن ﻣﺮﺗﻜــﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ أو اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟﻤﺪﻋﻰ أﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻟﺪى اﻗﺘﻨﺎﻋﻬـﺎ ﺑـﺄن اﻟﻈـﺮوف
ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ،ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟـﻮﻃﻨﻲ آـﻲ ﺗﻜﻔـﻞ
ﺣﻀﻮر ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
 - 3ﻳﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة
 2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
)أ( أن ﻳﺘﺼــﻞ دون ﺗــﺄﺧﻴﺮ ﺑــﺄﻗﺮب ﻣﻤﺜــﻞ ﻣﺨــﺘﺺ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧـﺮى ،ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮق
ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ،أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸـﺨﺺ ﻋـﺎدة
إذا آﺎن ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛
)ب( أن ﻳﺰورﻩ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ؛
)ج( أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺘﻴﻦ
)أ( و )ب(.
 - 4ﺗﻤﺎرس اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺎ
ﻟﻘـﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤـﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ﻣﺮﺗﻜـﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ،
أو اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻤــﺪﻋﻰ أﻧــﻪ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ ،ﺷــﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜــﻮن هــﺬﻩ اﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ
واﻷﻧﻈﻤﺔ آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺤﻘـﻮق
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة .3

-23- 11 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462
 - 5ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘـﺮﺗﻴﻦ  3و  4ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ﺑﺤـﻖ أي دوﻟـﺔ
ﻃﺮف ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) 1ج( أو ) 2ج( ﻣـﻦ اﻟﻤـﺎدة
 ،9ﻓﻲ دﻋﻮة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼـﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤـﺮ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻻﺗﺼـﺎل ﺑﺎﻟﺸـﺨﺺ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وزﻳﺎرﺗﻪ.
 - 6ﻣﺘﻰ ﺗﺤﻔﻈﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة،
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﻮر ،ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘــﻲ ﻗــﺮرت وﻻﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــــﺔ وﻓﻘـــﺎ
ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﻴــ ــﻦ  1و  2ﻣــﻦ اﻟﻤـــــﺎدة  ،9وأﻳــﺔ دول أﻃــﺮاف أﺧــﺮى ﻣﻬﺘﻤــﺔ
ﺑــﺎﻷﻣﺮ إذا ﻣــﺎ رأت أن ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺼــﻮب اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺬﻟﻚ ،ﺑﻮﺟــﻮد هــﺬا
اﻟﺸﺨﺺ ﻗﻴﺪ اﻟـﺘﺤﻔﻆ وﺑـﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺘـﻲ ﺗﺒـﺮر اﺣﺘﺠـﺎزﻩ .وﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة  1ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة
أن ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ وأن
ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 11
 - 1إذا ﻟــﻢ ﺗﻘــﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻣﻠﺰﻣـﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻤـﺎدة  ،9وﺑـﺪون أي اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠـﻰ
اﻹﻃﻼق وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜـﺐ ﻓـﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ،
ﺑﺄن ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ دون إﺑﻄﺎء ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺼـﺪ
اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﺗﺘﻔﻖ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺪوﻟـﺔ .وﻋﻠـﻰ هـﺬﻩ
اﻟﺴــﻠﻄﺎت أن ﺗﺘﺨــﺬ ﻗﺮارهــﺎ ﺑــﻨﻔﺲ اﻷﺳــﻠﻮب اﻟﻤﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أي
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﺧﻄﻴﺮة اﻟﻄﺎﺑﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺗﻠـﻚ
اﻟﺪوﻟــﺔ ﻷﺣــﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬــﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤــﻪ إﻻ ﺑﺸــﺮط إﻋﺎدﺗــﻪ إﻟﻴﻬــﺎ ﻟﻴﻘﻀــﻲ
اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺤﻘــﻪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤــﺔ أو اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ ﻃﻠــﺐ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣـﻦ أﺟﻠﻬـﺎ ،وﻣﻮاﻓﻘـﺔ هـﺬﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ
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ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻴﺎر وﻋﻠـﻰ أي ﺷـﺮوط
أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ،ﻓـﺈن هـﺬا اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸـﺮوط
ﻳﻜﻮن آﺎﻓﻴﺎ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـﺮة  1ﻣـﻦ هـﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻤﺎدة 12
ﻳﻜﻔﻞ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ ،أو ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸـﺄﻧﻪ أي ﺗـﺪاﺑﻴﺮ
أﺧﺮى أو ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻤـﻼ ﺑﻬـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،أن ﻳﻠﻘـﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﻣﻨﺼــﻔﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻘــﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟﻲ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻤﺎدة 13
 - 1ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة  2ﻣﺪرﺟـﺔ آﺠـﺮاﺋﻢ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎهﺪة ﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠـﺮﻣﻴﻦ ﺗﻜـﻮن
ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻴﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﺗﺘﻌﻬـﺪ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺈدراج ﻣﺜـﻞ هـﺬﻩ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ آﺠـﺮاﺋﻢ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ آـﻞ ﻣﻌﺎهـﺪة ﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠـﺮﻣﻴﻦ ﺗﻌﻘـﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ
ذﻟﻚ.
 - 2ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺗﺸﺘﺮط ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮم وﺟﻮد ﻣﻌﺎهـﺪة
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎهـﺪة ﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺠــﺮﻣﻴﻦ ،ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻄﻠــﻮب ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ أن ﺗﻌﺘﺒــﺮ هــﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،إذا ﺷﺎءت ،أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ ﻟﻠﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة  .2وﺗﺨﻀــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻠﺸــﺮوط
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.
 - 3ﺗﻌﺘــﺮف اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف ،اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺸــﺘﺮط ﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠــﺮﻣﻴﻦ
وﺟـﻮد ﻣﻌﺎهــﺪة ،ﺑـﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة  2آﺠـﺮاﺋﻢ
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ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ،رهﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺸـﺮوط اﻟﺘـﻲ ﻳـﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.
 - 4إذا ﻟﺰم اﻷﻣـﺮ ،ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ،2
ﻷﻏــﺮاض ﺗﺴﻠﻴــﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴـﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃـﺮاف ،آﻤـﺎ ﻟـﻮ أﻧﻬـﺎ
ارﺗﻜﺒﺖ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ إﻗﻠـﻴﻢ اﻟﺪوﻟـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻗﺎﻣﺖ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  1و  2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
 9أﻳﻀﺎ.
 - 5ﺗﻌﺘﺒـــﺮ أﺣﻜـــﺎم ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻌﺎهــﺪات وﺗﺮﺗﻴﺒـــﺎت ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴـــﻦ
اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤـﺪدة ﻓـﻲ
اﻟﻤﺎدة  2ﻣﻌﺪﻟــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول ،ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴـﻪ ﺗﻠـﻚ
اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 14
 - 1ﺗﺘﺒــﺎدل اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف أآﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت أو اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أو إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗــﺘﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة  ،2ﺑﻤـﺎ ﻓـﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﻮﺟـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮﻓﻬﺎ ﻣـﻦ أدﻟـﺔ
ﻻزﻣﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات.
 - 2ﺗﻔﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﺮة 1
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـﻊ أي ﻣﻌﺎهـﺪات أو ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت أﺧـﺮى ﺑﺸـﺄن
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ .وﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم
وﺟــﻮد ﻣﺜــﻞ هــﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهــﺪات أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت ،ﺗﺘﺒــﺎدل اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدة 15
ﻻ ﻳﺠــﻮز ،ﻷﻏــﺮاض ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠــﺮﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،اﻋﺘﺒﺎر أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة
 2ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤــﺔ
-26ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜـﻞ هـﺬﻩ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
 - 14ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪواﻓﻊ

 - 2ﺗﻔﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﺮة 1
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـﻊ أي ﻣﻌﺎهـﺪات أو ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت أﺧـﺮى ﺑﺸـﺄن
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ .وﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم
وﺟــﻮد ﻣﺜــﻞ هــﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهــﺪات أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎت ،ﺗﺘﺒــﺎدل اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
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اﻟﻤﺎدة 15
ﻻ ﻳﺠــﻮز ،ﻷﻏــﺮاض ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠــﺮﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،اﻋﺘﺒﺎر أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة
 2ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤــﺔ
ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜـﻞ هـﺬﻩ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 16
ﻟــﻴﺲ ﻓــﻲ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻔــﺮض اﻟﺘﺰاﻣــﺎ
ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠــﺮﻣﻴﻦ أو ﺑﺘﻘــﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟــﺔ إذا
ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪى اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﻤﻄﻠـﻮب ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ أﺳـﺒﺎب وﺟﻴﻬـﺔ
ﺗﺪﻋﻮهﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠـﺮﻣﻴﻦ ﻻرﺗﻜـﺎﺑﻬﻢ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،2أو ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ ،ﻗــﺪ ﻗــﺪم ﺑﻐﻴــﺔ ﻣﺤﺎآﻤــﺔ ،أو ﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ،ﺷــﺨﺺ
ﻣــﺎ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻌــﺮق اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ أو ﺑﺴــﺒﺐ دﻳﻨــﻪ أو ﺟﻨﺴــﻴﺘﻪ
أو أﺻــﻠﻪ اﻹﺛﻨــﻲ أو رأﻳــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،أو ﺑــﺄن اﺳــﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﺲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر ﻷي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب.
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اﻟﻤﺎدة 17
 - 1ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺘﺠـﺰ أو اﻟـﺬي ﻳﻘﻀـﻲ ﻣـﺪة ﺣﻜﻤـﻪ ﻓـﻲ
إﻗﻠــﻴﻢ دوﻟــﺔ ﻃــﺮف ،واﻟﻤﻄﻠــﻮب ﺣﻀــﻮرﻩ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟــﺪول
اﻷﻃﺮاف ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻬﺎدة أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة ﺑـﺄي ﺷـﻜﻞ
ﺁﺧــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ
أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،إذا اﺳـﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸـﺮﻃﺎن
اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن:
)أ( ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮة ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ؛ و
)ب( ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ،
-27رهﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ هﺎﺗﺎن اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 - 2ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
)أ( ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ إﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻗﻴـﺪ

 - 1ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺘﺠـﺰ أو اﻟـﺬي ﻳﻘﻀـﻲ ﻣـﺪة ﺣﻜﻤـﻪ ﻓـﻲ
إﻗﻠــﻴﻢ دوﻟــﺔ ﻃــﺮف ،واﻟﻤﻄﻠــﻮب ﺣﻀــﻮرﻩ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟــﺪول
اﻷﻃﺮاف ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻬﺎدة أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة ﺑـﺄي ﺷـﻜﻞ
ﺁﺧــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓــﻲ اﻟﺠــﺮاﺋﻢ
أو اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،إذا اﺳـﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸـﺮﻃﺎن
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اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن:
)أ( ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮة ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ؛ و
)ب( ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ،
رهﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ هﺎﺗﺎن اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 - 2ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
)أ( ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ إﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻗﻴـﺪ
اﻟﺘﺤﻔـﻆ ،وﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺘـﺰام ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ أو ﺗﺄذن ﺑﻪ؛
)ب( ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ أن ﺗﻨﻔﺬ ،دون إﺑﻄـﺎء،
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻬﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ،أو ﻟﻤــﺎ ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﺑــﻴﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﻓــﻲ آﻠﺘــﺎ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ؛
)ج( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸـﺨﺺ أن ﺗﻄﺎﻟـﺐ اﻟﺪوﻟـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺒﺪء إﺟﺮاءات ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻣـﻦ أﺟـﻞ
إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻴﻬﺎ؛
)د( ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ
ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣـﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ اﻟﻤﻘﻀـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

 - 3ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮر ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘـﺎ
 - 16ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤـﺎآﻢ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ ،أﻳـﺎ آﺎﻧـﺖ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻪ،
أو ﻳﺤﺘﺠــﺰ أو ﺗﻘﻴــﺪ ﺣﺮﻳﺘــﻪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أي ﻧﺤــﻮ ﺁﺧــﺮ ﻓــﻲ إﻗﻠــﻴﻢ
اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﻘـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ﺑﺸـﺄن أي أﻓﻌـﺎل أو أﺣﻜـﺎم ﺑﺎﻹداﻧـﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻐﺎدرﺗﻪ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 18
 - 1ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺰ ﻣـﻮاد أو أﺟﻬـﺰة ﻣﺸـﻌﺔ أو ﻣﺮاﻓـﻖ ﻧﻮوﻳـﺔ ،أو اﻟﺴـﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺐ ارﺗﻜﺎب إﺣـﺪى اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ،2
ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮزهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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)أ( ﺗﺘﺨــﺬ إﺟــﺮاءات ﻟﺠﻌــﻞ اﻟﻤــﺎدة اﻟﻤﺸــﻌﺔ أو اﻟﺠﻬــﺎز اﻟﻤﺸــﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻀﺮر؛
)ب( وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﻣـﻮاد ﻧﻮوﻳـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

 - 3ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮر ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘـﺎ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤـﺎآﻢ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ ،أﻳـﺎ آﺎﻧـﺖ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻪ،
أو ﻳﺤﺘﺠــﺰ أو ﺗﻘﻴــﺪ ﺣﺮﻳﺘــﻪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أي ﻧﺤــﻮ ﺁﺧــﺮ ﻓــﻲ إﻗﻠــﻴﻢ
اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﻘـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ﺑﺸـﺄن أي أﻓﻌـﺎل أو أﺣﻜـﺎم ﺑﺎﻹداﻧـﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻐﺎدرﺗﻪ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ.اجلريدة الر�سمية العدد ()1462
اﻟﻤﺎدة 18
 - 1ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺰ ﻣـﻮاد أو أﺟﻬـﺰة ﻣﺸـﻌﺔ أو ﻣﺮاﻓـﻖ ﻧﻮوﻳـﺔ ،أو اﻟﺴـﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺐ ارﺗﻜﺎب إﺣـﺪى اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ،2
ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮزهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( ﺗﺘﺨــﺬ إﺟــﺮاءات ﻟﺠﻌــﻞ اﻟﻤــﺎدة اﻟﻤﺸــﻌﺔ أو اﻟﺠﻬــﺎز اﻟﻤﺸــﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻀﺮر؛
)ب( وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﻣـﻮاد ﻧﻮوﻳـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ؛
)ج( وﺗﺮاﻋــﻲ اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺎدﻳــﺔ وﻣﻌــﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.
 - 2ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أي إﺟـﺮاءات ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺈﺣـﺪى اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤــﺎدة  ،2أو ﻗﺒـﻞ ذﻟـﻚ إذا اﻗﺘﻀــﻰ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟﻲ ذﻟــﻚ
ﺗﻌﺎد ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻃـﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ )وﺑﺨﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻹﻋﺎدة واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ( ،أي ﻣﺎدة ﻣﺸـﻌﺔ أو ﺟﻬـﺎز ﻣﺸـﻊ أو ﻣﺮﻓـﻖ
ﻧــﻮوي إﻟــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﻮد إﻟﻴﻬــﺎ هــﺬﻩ اﻟﻤــﺎدة اﻟﻤﺸــﻌﺔ
أو اﻟﺠﻬــﺎز اﻟﻤﺸــﻊ أو اﻟﻤﺮﻓــﻖ اﻟﻨــﻮوي ،أو اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﻳﻜــﻮن
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤـﺎدة اﻟﻤﺸـﻌﺔ أو ذﻟـﻚ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺸﻊ أو اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻟﻨـﻮوي أﺣـﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ أو اﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻦ ﻓﻴﻬـﺎ،
أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﺎدة اﻟﻤﺸـﻌﺔ أو اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺸـﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨـﻮوي ﻗـﺪ ﺳـﺮق ﻣـﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ أو أﺧـﺬ ﻣﻨـﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏﻴـﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى.
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) - 3أ( إذا آــﺎن اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﻮﻃﻨﻲ أو اﻟــﺪوﻟﻲ ﻳﺤﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ
اﻟﻄﺮف إﻋﺎدة ،أو ﻗﺒﻮل ،ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاد اﻟﻤﺸـﻌﺔ أو ذﻟـﻚ اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺸـﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ،أو إذا واﻓﻘﺖ اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ،
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) 3ب( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ،ﺗﻮاﺻـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﺤـﺎﺋﺰة
ﻟﻠﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﻮاردة
-29ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاد أو اﻷﺟﻬـﺰةﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة؛ وﻻ
اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؛
)ب( إذا آﺎن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أن ﺗﺤﻮزهﺎ ،ﻓﻌﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺸﻊ أو اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻟﻨـﻮوي أﺣـﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ أو اﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻦ ﻓﻴﻬـﺎ،
أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﺎدة اﻟﻤﺸـﻌﺔ أو اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺸـﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨـﻮوي ﻗـﺪ ﺳـﺮق ﻣـﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ أو أﺧـﺬ ﻣﻨـﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏﻴـﺮ
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ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى.
) - 3أ( إذا آــﺎن اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟــﻮﻃﻨﻲ أو اﻟــﺪوﻟﻲ ﻳﺤﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ
اﻟﻄﺮف إﻋﺎدة ،أو ﻗﺒﻮل ،ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاد اﻟﻤﺸـﻌﺔ أو ذﻟـﻚ اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺸـﻊ
أو اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ،أو إذا واﻓﻘﺖ اﻟـﺪول اﻷﻃـﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ،
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) 3ب( ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ،ﺗﻮاﺻـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻄـﺮف اﻟﺤـﺎﺋﺰة
ﻟﻠﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة؛ وﻻ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاد أو اﻷﺟﻬـﺰة
اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؛
)ب( إذا آﺎن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أن ﺗﺤﻮزهﺎ ،ﻓﻌﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻓـﻲ ﺣـﻮزة دوﻟـﺔ ﻳﺠـﻮز
ﻟﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ ﺣﻴﺎزﺗﻬــﺎ وﺗﻜــﻮن ﻗــﺪ ﻗــﺪﻣﺖ ،ﺣﺴــﺐ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،ﺿــﻤﺎﻧﺎت
ﺗﺘﻤﺸــﻰ وﻣﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﻔﻘــﺮة  1ﻣــﻦ هــﺬﻩ اﻟﻤــﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺸــﺎور ﻣــﻊ ﺗﻠــﻚ
اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﺑﻐــﺮض ﺟﻌــــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤــﻮاد أو اﻷﺟﻬــﺰة اﻟﻤﺸــﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓــﻖ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻀﺮر؛ وﻻ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺗﻠـﻚ اﻟﻤـﻮاد أو اﻷﺟﻬـﺰة اﻟﻤﺸـﻌﺔ
أو اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
 - 4إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﻤﺮاﻓـﻖ اﻟﻨﻮوﻳـﺔ اﻟﻤﺸـﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  1و  2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟـﺪول
اﻷﻃﺮاف ،أو ﻷﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ﻃـﺮف أو أﺣـﺪ اﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ،أو ﻟـﻢ
ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ أو ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋﻴﺔ أﺧـﺮى ﻣـﻦ
إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻃـﺮف ،أو إذا ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ هﻨـﺎك دوﻟـﺔ ﺗﺮﻏـﺐ ﻓـﻲ اﺳـﺘﻼﻣﻬﺎ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  3ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ،ﻳﺘﺨـﺬ ﻗـﺮار ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﺑﺸـﺄن ﻃﺮﻳﻘـﺔ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ) 3ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺸـﺎور ﺑـﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وأي ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ.
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 - 5ﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘـﺮات  1و  2و  3و  4ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة ،ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺪوﻟـﺔ
اﻟﻄﺮف اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﺸﻌﺔ أو اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺸـﻊ أو اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻟﻨـﻮوي
أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃـــﺮاف اﻷﺧـﺮى ،وﺑﺨﺎﺻـﺔ
اﻟـــﺪول اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴـــــﺔ ،وﻣـــﻦ أي ﻣﻨﻈﻤـــﺎت دوﻟﻴـــﺔ ذات ﺻـــﻠﺔ،
وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ اﻟﻮآﺎﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺬرﻳــﺔ .وﺗﺸــﺠﻊ اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة ﻋﻤـﻼ ﺑﻬـﺬﻩ
اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣـﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
 - 6ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة اﻟﻤﺸــﻌﺔ
أو اﻟﺠﻬــﺎز اﻟﻤﺸــﻊ أو اﻟﻤﺮﻓــﻖ اﻟﻨــﻮوي ،أو اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﻬــﺎ ،ﻋﻤــﻼ ﺑﻬــﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة ،أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد أو اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺑﻬـﺎ .وﻳﺤﻴـﻞ اﻟﻤـﺪﻳﺮ
اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻮآﺎﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺬرﻳــﺔ هــﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت إﻟــﻰ اﻟــﺪول
اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
 - 7ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــﺪوث أي اﻧﺘﺸــﺎر ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺈﺣــﺪى اﻟﺠــﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،2ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣـﺎ ﻳﻤـﺲ
ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ اﻟﻀـﺮر
اﻟﻨﻮوي أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 19
ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﺗﺠــﺮي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺤﺎآﻤــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﺗﻘﻮم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو إﺟﺮاءاﺗﻬـﺎ
اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ،ﺑــﺈﺑﻼغ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣــﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 20
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اﻟﻤﺎدة 19
ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻟﺘــﻲ ﺗﺠــﺮي ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺤﺎآﻤــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﺗﻘﻮم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟـﻮﻃﻨﻲ أو إﺟﺮاءاﺗﻬـﺎ
اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ،ﺑــﺈﺑﻼغ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣــﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
اﻷﺧﺮى.
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اﻟﻤﺎدة 20
ﺗﺠــﺮي اﻟـــﺪول اﻷﻃـــﺮاف ﻣﺸـــﺎورات ﻣﺒﺎﺷــﺮة ،أو ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ
اﻷﻣﻴـﻦ اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،ﺑﻤﺴﺎﻋــﺪة ﻣﻨﻈﻤـﺎت دوﻟﻴـﺔ ،ﺣﺴـﺐ
اﻟﻀﺮورة ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل.
اﻟﻤﺎدة 21
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ هــﺬﻩ
ﺗﻨﻔــﺬ اﻟــﺪول اﻷﻃـــﺮاف
 - 19اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤـﻮ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ ﻣﺒـﺪأي ﺗﺴـﺎوي اﻟـﺪول ﻓـﻲ اﻟﺴـﻴﺎدة
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺪول
اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 22
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺒـﻴﺢ ﻟﺪوﻟـﺔ ﻃـﺮف أن ﺗﻤـﺎرس ﻓـﻲ
إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺧـﺮى اﻟﻮﻻﻳـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ وأن ﺗﻀـﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬـﺎم اﻟﺘـﻲ
هــﻲ ﻣــﻦ ﺻــﻤﻴﻢ اﺧﺘﺼــﺎص ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻄــﺮف اﻷﺧــﺮى وﻓﻘــﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻤﺎدة 23

 - 1ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أي ﻧـﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘـﻴﻦ ،أو أآﺜـﺮ ،ﻣـﻦ اﻟـﺪول
اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴـﻖ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ وﻻ ﺗﺘﺴـﻨﻰ ﺗﺴـﻮﻳﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺣﺪى هﺬﻩ اﻟـﺪول.
وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃـﺮاف ﻣـﻦ اﻻﺗﻔـﺎق ،ﻓـﻲ ﻏﻀـﻮن ﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻈـﻴﻢ أﻣـﺮ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ،ﺟـﺎز ﻷي ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ
اﻷﻃــﺮاف إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻨـــﺰاع إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌــﺪل اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﺑﺘﻘــﺪﻳﻢ ﻃﻠــﺐ
ﺑﺬﻟﻚ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
 - 2ﻳﺠــﻮز ﻷﻳــﺔ دوﻟــﺔ أن ﺗﻌﻠــﻦ ،ﻟــﺪى اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬـﺎ ،أﻧﻬـﺎ
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴـﺪ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮة  1ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة .وﻻ ﺗﻜـﻮن
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴـﺪ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮة  1إزاء أﻳـﺔ دوﻟـﺔ ﻃـﺮف
أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
 - 3ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮة  2ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة أن
ﺗﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت ،ﺑﺈﺧﻄـﺎر ﺗﻮﺟﻬـﻪ إﻟـﻰ اﻷﻣـﻴﻦ اﻟﻌـﺎم
 - 20ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة 24
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 - 1ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺪول ﻣـﻦ 14
أﻳﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ  2005ﺣﺘـﻰ  31آـﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴـﻤﺒﺮ  2006ﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.
 - 2ﺗﺨﻀــﻊ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﻖ أو اﻟﻘﺒــﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ .وﺗــﻮدع

اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴـﺪ ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮة  1إزاء أﻳـﺔ دوﻟـﺔ ﻃـﺮف
أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
 - 3ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮة  2ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة أن
ﺗﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت ،ﺑﺈﺧﻄـﺎر ﺗﻮﺟﻬـﻪ إﻟـﻰ اﻷﻣـﻴﻦ اﻟﻌـﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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اﻟﻤﺎدة 24
 - 1ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺪول ﻣـﻦ 14
أﻳﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ  2005ﺣﺘـﻰ  31آـﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴـﻤﺒﺮ  2006ﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.
 - 2ﺗﺨﻀــﻊ هــﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﻖ أو اﻟﻘﺒــﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ .وﺗــﻮدع
وﺛــﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼــﺪﻳﻖ أو اﻟﻘﺒــﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻟــﺪى اﻷﻣــﻴﻦ اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 - 3ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻰ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ أﻣـﺎم أﻳـﺔ دوﻟـﺔ .وﺗـﻮدع
وﺛﺎﺋﻖ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺪى اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻤﺎدة 25
 - 1ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع وﺛﻴﻘـﺔ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻟﻘﺒـﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘـﺔ أو اﻻﻧﻀـﻤﺎم اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻟـﺪى
 - 21اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 - 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ دوﻟﺔ ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺗﻘﺒﻠﻬـﺎ أو ﺗﻮاﻓـﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع وﺛﻴﻘـﺔ اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ أو اﻟﻘﺒـﻮل أو اﻟﻤﻮاﻓﻘـﺔ
أو اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﻼﺛـﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع ﺗﻠــﻚ اﻟﺪوﻟــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﺗﺼــﺪﻳﻘﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﻟﻬــﺎ أو ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬــﺎ
أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 26
 - 1ﻳﺠــﻮز ﻷي دوﻟــﺔ ﻃــﺮف أن ﺗﻘﺘــﺮح إدﺧــﺎل ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ هــﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ اﻟﻮدﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف.
 - 2إذا ﻃﻠﺒﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣـﻦ اﻟﻮدﻳـﻊ أن ﻳـﺪﻋﻮ إﻟـﻰ ﻋﻘـﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻮدﻳﻊ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ دﻋﻮة إﻟـﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃـﺮاف ﻟﺤﻀـﻮر اﻟﻤـﺆﺗﻤﺮ ،اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺒـﺪأ اﻧﻌﻘـﺎدﻩ إﻻ ﺑﻌـﺪ
ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة.
 - 3ﻳﺒـــــﺬل اﻟﻤـــﺆﺗﻤﺮ ﻗﺼـــــﺎرى اﻟﺠﻬـــﻮد ﻟﻀـــﻤﺎن اﻟﻤﻮاﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء .وإذا ﻟﻢ -33-
ﻳﺘﻴﺴﺮ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف .وﻳﻘﻮم اﻟﻮدﻳﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﻮر ﺑﺘﻌﻤـﻴﻢ
أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف.
 - 4ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮة  3ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة

ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف.
 - 2إذا ﻃﻠﺒﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣـﻦ اﻟﻮدﻳـﻊ أن ﻳـﺪﻋﻮ إﻟـﻰ ﻋﻘـﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﻮدﻳﻊ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ دﻋﻮة إﻟـﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃـﺮاف ﻟﺤﻀـﻮر اﻟﻤـﺆﺗﻤﺮ ،اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺒـﺪأ اﻧﻌﻘـﺎدﻩ إﻻ ﺑﻌـﺪ
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اجلريدة
اﻟﺪﻋﻮة.
ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
 - 3ﻳﺒـــــﺬل اﻟﻤـــﺆﺗﻤﺮ ﻗﺼـــــﺎرى اﻟﺠﻬـــﻮد ﻟﻀـــﻤﺎن اﻟﻤﻮاﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء .وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف .وﻳﻘﻮم اﻟﻮدﻳﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﻮر ﺑﺘﻌﻤـﻴﻢ
أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف.
 - 4ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤـﺪ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮة  3ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤـﺎدة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺗﻮدع ﻟﺪى اﻟﻮدﻳـﻊ وﺛﻴﻘـﺔ ﺗﺼـﺪﻳﻘﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﻟﻬـﺎ
أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ أو ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛـﻴﻦ ﻣـﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﺛﺎﺋﻘﻬـﺎ ذات اﻟﺼـﻠﺔ .وﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻳﺒـﺪأ
ﻧﻔﺎذ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﻃﺮف اﻋﺘﺒﺎرا ﻣـﻦ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﻼﺛـﻴﻦ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﺛﻴﻘﺘﻬﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة 27
 - 1ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻨﺴﺤﺐ - 22 -
ﻣـﻦ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺑﺈﺷـﻌﺎر ﺧﻄـﻲ
ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

 - 2ﻳﺼــﺒﺢ اﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻧﺎﻓــﺬا ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀــﺎء ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻋﻠــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﺷﻌﺎر.
اﻟﻤﺎدة 28
ﻳﻮدع أﺻﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،اﻟـﺬي ﺗﺘﺴـﺎوى ﻓـﻲ اﻟﺤﺠﻴـﺔ ﻧﺼﻮﺻـﻪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ،ﻟـﺪى
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺬي ﻳﺮﺳـﻞ ﻧﺴـﺨﺎ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻣـﻦ هـﺬﻩ
اﻟﻨﺼﻮص إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول.
وإﺛﺒﺎﺗــﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ،ﻗــﺎم اﻟﻤﻮﻗﻌــﻮن أدﻧــﺎﻩ ،اﻟﻤﻔﻮﺿــﻮن ﺑــﺬﻟﻚ ﺣﺴــﺐ
اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿـﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻓـﻲ
ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ  14أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2005
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٦٢
ب�إجـراء تنقــالت وتعيينــات فـي ال�ســلك الدبلوما�ســي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ينقل ال�سفراء الآتية �أ�سما�ؤهم �إلى ديوان عام وزارة اخلارجية:
 1يو�سف بن عي�سى بن علي الزدجايل �سفـرينا لدى جمهورية رو�سيا االحتادية. 2ال�شي ــخ جمعــة بن حم ــدان بن ح�سن �آل مالك ال�شح ــي �سفـرينا ل ــدى جمهوريــة�سري النكا الدميقراطية اال�شرتاكية.
 3ال�شيخ �أحمد بن ها�شل بن را�شد امل�سكري �سفـرينا لدى بروناي دار ال�سالم. 4كفاية بنت خمي�س بن مياه الرئي�سية �سفـريتنا لدى مملكة �أ�سبانيا. 5منذر بن حمفوظ بن �سامل املنذري �سفـرينا لدى جمهورية الفلبني. 6الدكتور �أحمد بن �سامل بن حممد باعمر �سفـرينا لدى اجلمهورية الإيطالية. 7ال�شيخ حمد بن �سيف بن عبدالعزيز الرواحي �سفـرينا لدى جمهورية الهند. 8مبارك بن �سامل بن علي الزكواين �سفـرينا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا. 9املهند�س عماد بن حمود بن �سامل العربي �سفـرينا لدى جمهورية الربازيل االحتادية.	�10 -صالح بن حممد بن �أحمد ال�صقري �سفـرينا لدى جمهورية فـيتنام اال�شرتاكية.
 11يو�سف بن �سعيد بن حممد العامري �سفـرينا لدى جمهورية �أملانيا االحتادية.-35-
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املــادة الثانيـــة
ينق ــل ك ــل م ــن:
 1بدر بن حممد بن ب ـ ــدر املن ــذري �سفـي ــرنا لدى اجلمهوري ــة اللبنانيــة ويعني �سفـريالنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
 �2سم ــو ال�سي ــد ن ــزار بن اجللنــدى بن مــاجد �آل �سعيـ ــد �سفـرين ـ ــا لـ ــدى اجلمهوريـ ــةالأندوني�سية ويعني �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اجلمهورية الإيطالية.
املــادة الثالثـــة
يعــني كــل م ــن:
 1ميثاء بنت �سيف بن ماجد املحروقية �سفـرية لنا فوق العادة ومفو�ضة لدى جمهورية�أملانيا االحتادية.
 2طالل بن �سليمان بن حبيب الرحبي �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهوريةالربازيل االحتادية.
 3هالل بن عبداللـه بن علي ال�سناين �سفـريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اجلمهوريةالتون�سية.
 4ال�سفـري الدكتور �أحمـ ــد بن حممـ ــد بن �سعيـ ــد ال�سعيــدي �سفـيــرا لنا ف ــوق العـ ــادةومفو�ضا لدى اجلمهورية اللبنانية.
املــادة الرابعــة
مينــح ك ــل م ــن:
1الوزير املفو�ض عبدالغفار بن عبدالكرمي بن عي�سى البلو�شي لقب �سفـري ويعني�سفـريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية.
2الوزير املفو�ض �سيف بن نا�صر بن را�شد البداعي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا فوقالعادة ومفو�ضا لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
3الوزير املفو�ض �أحمد بن علي بن �سعيد الرا�شدي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنا فوقالعادة ومفو�ضا لدى جمهورية �سري النكا الدميقراطية اال�شرتاكية.
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4الوزير املفو�ض حممود بن حمد بن نا�صر احل�سني لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنافوق العادة ومفو�ضا لدى االحتاد ال�سوي�سري.
5امل�ست�ش ــار حممـ ــد بن عبداللـه بن ع ــو�ض النه ــدي لقــب �سفـيــر ويعــني �سفـيــرا لنـافوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية قرب�ص.
6امل�ست�شــار حمــود بن �سال ــم بن عبداللـه �آل توي ــه لق ــب �سفـيــر ويعــني �سفـيــرا لنــافوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية رو�سيا االحتادية.
7امل�ست�ش ــارة �إرم ــا بنت �سعي ــد بن حمم ــد الكثريي ــة لقب �سفـرية وتعـني �سفـرية لنـافوق العادة ومفو�ضة لدى بروناي دار ال�سالم.
8امل�ست�ش ــارة ر�ؤى بنت عي�ســى بن �أ�ش ــرف الزدجالية لقــب �سفـيــرة وتعــني �سفـيــرة لنــافوق العادة ومفو�ضة لدى مملكة بلجيكا.
9امل�ست�شار ال�سيد فـي�صل بن حارب بن حمد البو�سعيدي لقب �سفـري ويعني �سفـريا لنافوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة البحرين.
	10-امل�ست�ش ـ ــار عم ـ ــر بــن �سعي ـ ــد ب ــن عم ـ ــر الكثي ــري لقــب �سفـيـ ــر ويعـ ــني �سفـيـ ــرا لن ـ ــا
فوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة �أ�سبانيا.
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٦ :مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٢ :مــن �أكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
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
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يرخ�ص فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية الإماراتية لكل من:
حممد بن عبـ ــداللـه بن حممــد بن �أحمـ ــد �آل مالك.عبداللـه بن حممد بن عبداللـه بن حممد �آل مالك.�شمـ ــا بنت حمم ــد بن عب ــداللـه بن حممــد �آل مالك.ح�صــة بنت حممد بن عب ــداللـه بن حممد �آل مالك.فاطمة بنت حممد بن عبداللـه بن حممد �آل مالك.املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٦ :مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٢ :مــن �أكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/64
بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.

�صـدر فـي ٦ :مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٢ :مــن �أكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة ب�أ�سمــاء من ردت لهــم اجلن�سيــة العمانيــة
م
1

اال�ســـــــــــــــــم
�إبت�ســام بنـت يحي ــى بن حمــد ال�صوافيـ ـ ـ ـ ـ ــة

2

�إبراهيم بن ح�سن بن حممد البو�سعيـ ــدي

3

�أبيــال بنـت ه ــالل بــن ح�سي ــن احلارثي ـ ـ ـ ـ ــة

4

أ�حـالم بنـت �سليمـان بـن قا�س ــم النبهانيـ ـ ــة

5

�أحمـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن حمـ ـ ــود املغيـ ـ ـ ـ ــري

6

�أ�سيــا بن ــت �سال ــم بــن حمــدون اجلابريـ ـ ـ ـ ــة

7

�أ�صيلـ ــة بنــت حمـد بــن حممــد احلب�سي ـ ـ ـ ــة

8

�أ�صيلــة بنت حممد بن عبداللــه الهنائي ـ ـ ــة

9

�أ�صيلــة بنت حممـد بن من�صــور احلارثيـ ــة

١٠

�إله ـ ــام بنــت �سعي ـ ــد بــن حم ـ ــود الرواحي ـ ــة

11

أ�مـ ــل بنــت حممـ ــد بن عبداللــه ال�شيدي ـ ـ ــة

١٢

�آمنـ ـ ــة بنــت �صالـ ـ ــح ب ــن �سي ــف الرياميـ ـ ـ ــة

١٣

�أن ـ ـ ــور بـ ـ ــن علـ ـ ـ ــي بـ ـ ــن حم ـ ـ ــد اخلنب�شـ ـ ـ ــي

١٤

بثينـ ــة بن ــت علــي بـ ــن �سيـ ـ ــف احلارثي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

١٥

تيمــور بن ح�سـن بن حممد البو�سعي ـ ـ ـ ــدي

١٦

ثري ـ ــا بن ــت �سي ــف ب ــن عام ـ ـ ــر الرا�شدي ـ ـ ـ ــة

١٧

ثري ـ ـ ــا بن ــت علـ ـ ــي ب ـ ــن عمي ـ ـ ــر احلب�سي ـ ـ ـ ــة

١٨

ثري ـ ــا بن ــت حممـ ـ ــد ب ــن عل ـ ـ ــي احلب�سيـ ـ ـ ـ ــة

١٩

ثويب ــة بنت عبدالل ــه بن �سيف اخلنجري ـ ــة
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تابع :قائمة ب�أ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
م
٢٠
٢١
٢٢

اال�ســـــــــــــــــم
جمع ــة ب ــن �سليم ــان بـن جمعـ ــة الرواحـ ـ ـ ــي
جوخ ــة بن ــت خلفــان بــن عل ــي ال�صوافيـ ـ ــة
جوخــة بنــت �سيــف بــن حممــد ال�شيباني ـ ــة

٢٣

جوخ ـ ــة بنــت �صالــح بــن حم ـ ــود املغرييـ ـ ـ ــة

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

جوخ ــة بن ــت حمم ــد ب ــن نا�ص ــر املعمريـ ـ ــة
حـ ـ ــارب بـ ــن حمم ـ ـ ــد بــن �سالـ ـ ــم املعولـ ـ ـ ــي
ح�سن بن حممد بن �سليمان البو�سعي ــدي
ح�سي ــن ب ــن �سليمـ ــان بن زاهر املحروق ـ ــي
ح�سي ــن بــن م�سعــود بن ح�سني احلارثـ ـ ـ ــي
حليمة بنت �سيف بن مبارك الإ�سماعيلي ــة
حم ـ ـ ــد ب ـ ــن �سالـ ـ ـ ــم ب ـ ــن علـ ـ ــي العب ـ ـ ـ ـ ــري
حمـ ـ ــد بـ ــن �سعي ـ ــد ب ـ ــن حمـ ـ ــد احلب�س ـ ـ ـ ــي
حمــد ب ــن �سليم ــان ب ـ ــن قا�س ـ ـ ـ ــم املنـ ـ ـ ــذري
حمـ ــد ب ــن عبدال ــله بــن حمـ ـ ـ ــود الغيث ـ ـ ـ ــي
حمـ ــد ب ــن حمم ـ ــد بــن �سع ـ ـ ــود احلب�سـ ـ ـ ــي
حم ــد بن حممــد بن عبداللــه الهارون ـ ـ ـ ـ ــي
حمـ ــود بــن حمـ ــد ب ــن نا�ص ـ ــر الرواح ـ ـ ـ ـ ــي

٣٧

حمـ ــود ب ــن �سيـ ــف بــن حم ـ ــود املرجبـ ـ ـ ـ ـ ــي

٣٨

حم ــود ب ــن حمم ــد بــن جميــع احلارثـ ـ ـ ـ ـ ــي
-41-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٢

تابع :قائمة ب�أ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
م
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨

اال�ســـــــــــــــــم
حميدة بنت �سامل بن حمود الإ�سماعيليـة
خديجــة بنت بدر بن زاهر البو�سعيدي ـ ــة
خديجة بنت علي بن عبداللـه احلارثيـ ــة
خزينــة بن ــت حبي ــب بن نا�صــر الزكوانية
خزين ــة بنـت حمــدان بـن علـي البلو�شيـ ـ ــة
خلفـان بــن �إدري ــ�س بــن نا�ص ــر ال�صق ـ ــري
خلف ـ ــان بـ ــن �سال ـ ــم ب ــن �سي ـ ــف الطائـ ـ ـ ــي
را�ش ــد بن عبداللــه بن �سيـ ــف الربوان ـ ـ ــي
راي ــة بن ــت حممـ ــد بــن عامـ ــر ال�شيذانيــة
ربيعــة بنــت را�شــد بــن �سعيــد احلب�سيـ ـ ـ ـ ــة
رحمـة بنت علـي بن حممـد احل�ضرميـ ـ ــة
رحمــة بنـت حممــد بـن نا�صــر املعمري ـ ـ ـ ــة
رملــة بنــت خميــ�س بـن �سي ــف امل�سكريـ ـ ـ ـ ــة
روحيـة بنت عبداللــه بن �سيف اخلنجريـة
رو�ضية بنت عبداللـه بن �سيف اخلنجريــة
ري ــا بنت �سالــم بن عامـ ـ ــر احلارثيـ ـ ـ ـ ــة
ريـ ــا بنــت �سعيـ ــد بــن حمم ـ ــد العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ريــان بنــت �سعــود بـن حم ـ ــد البو�سعيديــة
ريــان بنــت حممــد ب ــن �سي ـ ــف ال�صقري ـ ـ ــة
زاهـ ـ ــر بــن �سي ـ ـ ــف ب ــن �سـ ـ ــالم الريامـ ـ ـ ـ ــي
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تابع :قائمة ب�أ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
م
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

اال�ســـــــــــــــــم
زايـ ـ ــد ب ــن عام ـ ــر بــن عبــداللــه ال�سن ـ ـ ــاوي
زهــرة بنــت خلفــان بـن حممــد الدغاري ـ ـ ـ ــة
زه ــرة بن ــت �سعيــد بــن �أحمــد العي�سريـ ـ ـ ـ ــة
زويـنة بنـت عبداللــه بن ب�شري ال�صبحيـ ـ ـ ــة
زوينـة بنت عبدالـله بن حمــد ال�صوافيـ ـ ـ ـ ــة
زوينة بنت عبداللـه بن حممد الهارونيـ ـ ــة
زوين ــة بنت حمم ــد بن �سالـ ــم الأغربي ـ ـ ـ ــة
زيانــة بنــت حــارب بن حممـ ــد الدغي�شيـ ـ ــة
زينــب بنــت عبـدالل ــه بن عل ـ ـ ــي الكيومي ـ ــة
�سالـ ـ ــم ب ـ ــن �أحم ـ ــد بن �سعيـ ـ ـ ــد احلب�س ـ ـ ـ ــي
�سالـ ــم بــن �أحم ـ ــد بــن مط ـ ـ ــر الربا�شـ ـ ـ ــدي
�سالـ ـ ــم بـ ــن �سعـ ـ ــود بـ ــن عل ـ ـ ـ ــي البيمانـ ـ ـ ــي
�سالـ ـ ـ ــم ب ـ ــن �سلي ـ ـ ــم ب ــن علـ ـ ــي الرا�شـ ـ ـ ــدي
�سال ـ ـ ــم ب ـ ــن �سيـ ــف بـ ــن حم ـ ــود املرجب ـ ـ ـ ــي
�سال ــم بــن �سيــف بــن من�ص ـ ــور اجله�ضم ـ ــي
�سالــم بن عبداللــه بن �سليم ــان امل�سكـ ـ ـ ــري
�سالــم بـن عبداللـ ــه بــن عام ـ ـ ــر احلارث ـ ـ ـ ــي
�سال ــم بــن عيــ�سى ب ــن �سالـ ـ ـ ــم اخلنجـ ـ ــري
�سال ــم بـ ــن حمم ــد بـ ــن �سال ـ ـ ـ ــم العوف ـ ـ ـ ـ ــي
�سال ـ ــم ب ــن م�سع ـ ــود ب ـ ــن علـ ـ ـ ــي املغيـ ـ ـ ـ ــري
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�سع ــادة بنــت �صالــح بن مطـر املعمري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سع ــادة بنــت علــي بــن حمي ــد الورديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سعــود بــن �سعي ــد بــن هديـب احلب�س ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سعــود بــن هــالل بـن را�شد الربوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سعيــد بـن حافــظ بـن �سعيد احلارثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سعيـ ــد ب ــن حمي ــد بــن را�شــد الغيث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سعي ــد بــن �سيـ ــف بــن حمــود احلب�س ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سعي ـ ــد بــن �سيـ ــف بــن حم ـ ــود املرجبـ ـ ـ ـ ــي
�سعيــد بــن حممــد بــن �سعي ـ ــد احلارث ـ ـ ـ ــي
�سالمة بنت �سعيد بن م�سعود الربواني ـ ـ ــة
�سلطان بن عبداللـه بن عامر احلارث ـ ـ ـ ـ ــي
�سلمى بنت �سيف بن مبارك الإ�سماعيلي ــة
�سلمى بنت علي بن عب ــداللــه النعمانيـ ـ ــة
�سلمى بنت حممد بن من�ص ــور العوفي ـ ــة
�سليمان بن نا�صر بن �سلط ــان اليعربـ ـ ــي
�سماري بنت عبدالوهاب بن �سامل البلو�شيـة
�سميــة بنت حممــد بن �سي ــف ال�صقري ـ ـ ــة
�سمرية بنت خمي�س بن �سعيد اخل�صيبيـة
�سميــرة بنــت را�ش ــد بن حمـد احلارثي ـ ـ ـ ــة
�سمرية بنت عبداللـه بن علي الكيومي ـ ـ ـ ــة
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�سميعـة بـنت حممد بن �سالـم الغيالني ـ ـ ـ ــة
�سنـ ـ ــان ب ـ ــن �سال ـ ــم بـ ــن حميـ ـ ــد الغيث ـ ـ ـ ـ ــي
�سيـ ـ ــف بـ ــن �سعي ـ ـ ــد ب ــن حم ـ ــد العامـ ـ ـ ــري
�شريف ــة بنــت �سعي ــد ب ــن را�شـد احلب�سي ـ ـ ــة
�شريفــة بنــت نا�صــر بن حممد العربي ـ ـ ـ ـ ــة
�شم�س ــة بنــت حمـمد بــن �سالـم البدري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�شم�ســة بنـت حممــد بن �سعيد الطوقي ـ ـ ـ ــة
�شم�ســة بنـت حممــد بــن نا�ص ــر املعمري ـ ـ ـ ــة
�شم�ســة بنــت م�سعود بن �سليمان احلب�سي ــة
�شم�سة بنت م�سعود بن مبارك اخلرو�صيــة
�شيخــة بنــت عبيــد بـن م�سعود البطراني ـ ــة
�شيخــة بـنـت علـي بـن عبداللــه البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة
�صابرينا بنت �سليمان بن من�صور اجلابريــة
�صاحلــة بنــت �سالـم بن �سعيــد اجلرادي ـ ـ ـ ــة
�صباح بنت ح�سن بن حممد البو�سعيدي ـ ـ ــة
�صب ــرة بن ــت حمــد بــن حممد احلب�سيـ ـ ـ ـ ـ ــة
�صبـري بن �سليــم بـ ــن م�سعـود احلديـ ـ ـ ـ ــدي
طالع ــة بنــت �سع ــود ب ـ ــن علــي البيماني ـ ـ ـ ـ ــة
عائ�شــة بنــت ح ــارب بــن را�شـد الطيواني ـ ـ ــة
عائ�ش ــة بــنت �سعيــد بن حبيـ ــب الكيوميـ ـ ــة
عائ�شة بنت حممد بن �سليمان املحروقيــة
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عبدالل ــه بـ ــن را�شـ ــد بن جميـ ــع احلارثـ ـ ــي
عبدالـلـه بن عامـ ــر بن عبــدالـله ال�سن ـ ــاوي
عبداللـه بن حمم ــد بن عبـ ــداللـه ال�شيـدي
عبدالوهاب بن �سامل بن �سودين البلو�ش ــي
ع ـ ــزام ب ـ ــن طريـ ـ ــف بــن عل ـ ـ ــي الهارونـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـ ــزة بن ـ ــت ثانـ ـ ـ ــي ب ـ ــن عم ـ ـ ــر النعماني ـ ــة
عزة بنت عبدالوهاب بن �سال ــم البلو�شي ـ ــة
عزيـ ــزة بنــت �سالــم بن زاهــر اخلرو�صيـ ـ ـ ــة
علـ ـ ـ ــي ب ـ ــن م�سع ـ ـ ــود بـ ـ ــن علـ ـ ــي املغي ـ ـ ـ ــري
عل ـ ـ ــي ب ـ ــن نا�صـ ـ ــر ب ــن �سال ـ ـ ــم الهطالـ ـ ـ ــي
علي ــاء بن ــت حم ــود بــن �سعيـد الدغي�شيـ ـ ـ ــة
عمــران بــن �سعيــد بن �أحمد البو�سعي ـ ـ ــدي
فــار�س بــن �سلطــان بــن هــالل احلارث ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فاطمــة بنــت حمــد ب ــن حمــود البحريـ ـ ـ ـ ــة
فاطمــة بنــت حمــد بــن حممـد احلب�سي ـ ـ ـ ــة
فاطمــة بنـت �سعيد بن �أحمد البو�سعيديــة
فاطم ــة بنــت عل ـ ــي ب ــن عمي ــر احلب�سي ـ ـ ـ ــة
فاطمة بنت م�سعود بن حممد العبيدانيـة
ف ــاوزة بنت عبدالل ــه بن �سيف اخلنجري ـ ــة
فرحــة بنــت �سعــود بـن حمد البو�سعيدي ـ ــة
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فوزي ــة بنــت �سالــم بن �سليم الرا�شديـ ـ ـ ـ ـ ــة
كذي ــة بنــت حمــد بــن عل ــي الربا�شديـ ـ ـ ـ ـ ــة
كوثــر بنــت حممــد بــن �سيــف ال�صقريـ ـ ـ ــة
جلين ــا بنــت خليف ــة ب ــن �سامل الريامي ـ ـ ـ ـ ــة
مبارك بن �سيف بن مبارك الإ�سماعيلـ ـ ــي
حمفوظــة بنــت ثانـي بن عمر النعماني ـ ـ ــة
حممد بن حبيب بن حممد الربا�شـ ـ ـ ـ ــدي
حممد بن ح�سن بن حممد البو�سعي ـ ـ ــدي
حممد بن حمود بن حممد ال�صوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حممد بن �سامل بن حمم ــد ال�شق�ص ـ ـ ـ ـ ــي
حممــد بــن �سرحــان بـن �سعيد احلب�سـ ـ ـ ـ ــي
حممد بن �سيف بن عبداللـه ال�صقـ ـ ـ ـ ـ ــري
حممد بن عبدالـله بن ب�شيــر ال�صبح ـ ـ ـ ــي
حممــد بــن نا�ص ــر بــن �سالـ ــم الهطالـ ـ ـ ـ ــي
حممــد بــن نا�صــر بن حمم ـ ــد املعمـ ـ ـ ـ ــري
مرفيــدة بنــت �سعــود بــن علي البيمانيـ ـ ـ ــة
مرمي بنت �سعود بن �سليمان الوهيبيـ ـ ـ ـ ــة
مريــم بنــت حــارب بـن را�شــد الطيواني ـ ـ ـ ــة
مريــم بنــت �صالــح بــن �سيـف الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مرمي بنت عبدالغفور بن حمد البو�سعيدية
-47-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٢

تابع :قائمة ب�أ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
م
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
180

اال�ســـــــــــــــــم
مريـ ــم بنــت علي ب ــن عبدالل ـ ــه البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة
مري ــم بن ــت ماج ــد بن خمي ـ ــ�س الطيواني ــة
مري ــم بنــت م�سعــود ب ــن �سليمان احلب�سي ـ ــة
م�سعــود بـ ــن �سعيــد بــن مرهــون الريام ـ ـ ـ ــي
مــالك بن ــت حممــد بن �سي ــف ال�صقريـ ـ ـ ـ ــة
منيـ ــرة بن ــت خليفـ ــة ب ــن �ساع ــد الزكوانيـ ــة
مـ ــوزة بنـت عبداللــه بــن �سعــود احلارثيـ ـ ـ ـ ــة
م ــوزة بن ــت م�سع ــود بــن �سليمــان احلب�سي ـ ــة
ميـ ــاء بنــت �سل ــوم بـ ــن �سليم ـ ــان الطالعيـ ـ ــة
ناجـ ـ ــم ب ـ ــن �سع ـ ـ ــود بـ ـ ــن علـ ـ ــي البيمان ـ ـ ـ ـ ــي
نا�صــر ب ــن حبي ــب بــن حممـد الربا�شـ ـ ـ ـ ــدي
نا�ص ـ ــر بـ ـ ــن �صالـ ــح ب ــن مط ـ ـ ــر املعمـ ـ ـ ـ ـ ــري
نا�ص ـ ــر بـ ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ـ ــن �سالـ ـ ــم املزروع ـ ـ ـ ـ ــي
نبه ــان ب ــن �سيــف بــن مبـارك الإ�سماعيلـ ـ ـ ــي
ن�ص ــراء بنــت �سعــود بــن نا�صـر احلرا�صي ـ ـ ــة
ن�ص ــراء بن ــت حمم ــد بــن حميـد الغافريـ ـ ـ ــة
ه ـ ــالل ب ــن خلف ــان ب ـ ــن علـ ــي البيمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
و�ضح ــى بنــت �سي ــف بــن حم ــود املرجبي ـ ـ ـ ـ ــة
وليـ ـ ــد بـ ـ ــن را�ش ـ ـ ــد ب ــن حمـ ـ ـ ــد احلارث ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يا�س ــر ب ـ ــن خليف ــة بـ ـ ــن �سال ـ ـ ــم الريام ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يحيـ ــى ب ــن م�سع ــود ب ــن �سليمـان احلب�س ـ ـ ـ ــي
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم  -حفظـه اللـه ورعــاه -
مبنح و�سام �آل �سعيد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ  /حممد بن زايد �آل نهيان "رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة" تقديرا من لدن جاللة ال�سلطان املعظم � -أعزه اللـه  -واعتزازا
بعمق الروابط الأخوية املتينة التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وقـ ــد �ص ــدر أ�مــر املنــح بتاريــخ  ١مــن ربيع الأول ١٤٤٤هـ ،املوافـ ـ ــق  ٢٧مـن �سبتمرب ٢٠٢٢م.
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم  -حفظـه اللـه ورعــاه -
مبن ــح و�س ــام عم ــان املدنـ ــي (الدرج ــة الأولى) جلاللة امللك عبداللـه الثانــي اب ــن احل�ســني
"ملك اململكة الأردنية الها�شمية" تقديرا من لدن جاللة ال�سلطان املعظم � -أعزه اللـه -
واعتزازا مبتانة العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني.
وقـ ــد �ص ــدر أ�مــر املنــح بتاريــخ  ٨مــن ربيع الأول ١٤٤٤هـ ،املوافـ ـ ــق  ٤مـن �أكتوبر ٢٠٢٢م.
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــرار وزاري
رقـــم 2022/46
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
للكليـــات املهنيــة والكليـــات املهنيــة للعلـــوم البحريـــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل �إلى وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ،2015/244
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل مب�سمى "الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية"،
م�سمى "الالئحة التنظيمية للكليات املهنية".
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للكليات املهنية.
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢١ :من �صفــــــــــــــر 1444هـ
املوافـــــق ١٨ :من �سبتمبـــــــــر 2022م
د .رحمـة بنت �إبراهيـم بن �سعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام الالئحة التنظيميـة للكليـات املهنيـة
املــادة ( ) 1
ي�ستب ـ ـ ــدل بن�صـ ـ ــو�ص امل ـ ــواد ( /1البن ـ ــود  ،)3 ،2 ،1و( ،)5و(/19الفق ـ ــرة الأول ـ ــى) ،و()20
من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية ،الن�صو�ص الآتية:
املــادة ( ) 1
البنود 3 ،2 ،1
"- 1الـــــــــوزارة :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
 - 2الوزيــــــــــر :وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
 - 3الوكيـــــــــل :وكيل الوزارة للتدريب املهني".
املــادة ( ) 5
ي�شكل جمل�س الأمناء بقرار من الوزير ،برئا�سة الوكيل ،وع�ضوية كل من:
 - 1املدير العام نائبا للرئي�س.
 )3( - 2ثالثة ممثلني عن القطاع احلكومي.
 )3( - 3ثالثة ممثلني عن القطاع اخلا�ص.
 )2( - 4اثنني من اجلمعيات الأهلية.
 )1( - 5مدير �إحدى الكليات املهنية.
ويحـل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه� ،أو عند وجود مانع يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته.
وملجلــ�س الأمنــاء اال�ستعانة مبن ي ــراه منا�سب ــا من ذوي اخلربة واالخت�صــا�ص حل�ضــور
اجتماعاته ،دون �أن يكون له �صوت معدود.
ويت�ضمن القرار تعيني �أمني �سر جمل�س الأمناء بناء على تر�شيح الوكيل ،وحتديد
مدة تعيينه ،على �أن يتولى �أمني ال�سر �إخطار �أع�ضاء جمل�س الأمناء بجدول الأعمال
قبل تاريخ االجتماع بوقت كاف ،و�إعداد حما�ضر االجتماعات ،و�أي �أعمال �أخرى تتعلق
بعمل جمل�س الأمناء.
-56-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

املــادة ( ) 19
الفقــرة الأول ـ ــى
"يكـ ــون لك ــل كلي ــة مديـ ــر يتـ ــم اختيـ ــاره م ــن بـ ــني �أع�ضــاء هيئة التدريــ�س �أو التدريــب
�أو الوظائف امل�ساندة بناء على تر�شيح من املدير العام ،وي�صدر الوزير قــرارا بتعيينــه
مل ــدة ( )3ثالثة �أعوام قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
ويتولى �إدارة �ش�ؤونها مبا يكفل ح�سن �سري العمل بها ،وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة والقوانني والنظم املعمول بها ،وله ب�صفة خا�صة الآتي":
امل ــادة ( ) 20
"يكون للمدير ،مدير م�ساعد ل�ش�ؤون التعليم والتدريب املهني ،ومدير م�ساعد للخدمات
امل�ساندة ،ويتم اختيارهما من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو التدريب �أو الوظائف
امل�ساندة بناء على تر�شيح من املدير العام ،وي�صدر قرار من الوزير بتعيينهما ملـدة
( )3ثالثة �أعوام قابلة للتجديد ملدة مماثلة ،ويجوز تعيني املدير امل�ساعد للخدمات
امل�ساندة من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب والوظائف امل�ساندة� ،إن اقت�ضت
احلاجة ذلك".
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بعبارتي "املدي ــر امل�ساع ــد ل�شـ ـ�ؤون الطلب ـ ــة واملتدرب ـ ــني" ،و"املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية" ،عبارة" :املدي ــر امل�ساعـ ــد للخدمـ ــات امل�سان ـ ــدة"� ،أينما وردت فـي الالئحة
التنظيمية للكليات املهنية.
املــادة ( ) 3
ت�ضاف بنود جديدة ب�أرقام ( 8مكررا 8 ،مكررا  8 ،1مكررا � )2إلى املادة رقم ( )8من الالئحة
التنظيمية للكليات املهنية ،ن�صها الآتي:
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" 8مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا  -اقرتاح التخ�ص�صات والربامج فـي الكليات املهنية� ،أو دجمهــا� ،أو جتميدهــا،
�أو �إلغائها ،ورفعها �إلى الوزير.
 8مكـ ـ ـ ــررا  - 1اقتـراح الآليــات واملبــادرات لتعزي ــز مه ــارات الطلبة واملتدربني فـي البحث
العلمي واالبتكار وريادة الأعمال مبا يتوافق مع احتياجات �سوق العمل،
ورفعها �إلى الوزير.
 8مكـ ـ ـ ــررا  - 2اقتـ ـ ـ ــراح �آلي ــات اال�ستثمـ ــار والتموي ـ ــل لتطويـ ــر الكلي ــات املهني ــة ،ورفعهـ ــا
�إل ــى الوزي ـ ــر".
املــادة ( ) 4
ت�ض ـ ــاف بن ــود جديـ ـ ــدة ب�أرق ــام ( 10مكررا 10 ،مكررا  10 ،1مكررا � )2إلى املـ ـ ــادة رق ـ ــم ()21
من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية ،ن�صها الآتي:
" 10مكـ ـ ـ ــررا  -الإ�شـراف على �سيـر عمل االختبارات الف�صلية والنهائية وتقديـم تقرير
حول �سريها ونتائجها للمدير.
 10م ــكررا  - 1ت�شجيع ومتابعة �أن�شطة البحث العلمي.
 10مك ــررا  - 2مراجع ـ ــة اخلطـ ـ ــط الت�شغيلي ـ ـ ــة للأقـ ـ ـ ــ�سام الفنيـ ــة ومتابعـ ــة تنفـيذه ـ ــا
و�إعداد التقارير املتعلقة بذلك ورفعها للمدير".
املــادة ( ) 5
تلغى عبارة "الكليات املهنية للعلوم البحرية" �أينما وردت فـي الالئحة التنظيمية للكليات
املهنية.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام
قانـون (نظـام) العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156673 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معجنات واحللويات بيع معكرونة ,بيع باوزي كعكات حم�شية ,بيع ب�سكويت ،بوتيك،
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبيات القوافـي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156674 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دورات درا�سية باملرا�سلة ،خدمات الرتبية والتعليم ,ن�شر الكتب ,معلومات عن الرتبية
والتعليم ,تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب,الن�شر املكتبي الإلكرتوين ,خدمات مرتجم
اللغة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتحدة خلدمات النظم املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156678 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت اللوز ,زيت الربغموت ,زيوت عطرية من خ�شب الأرز ,زيوت عطرية من الكباد,
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�ض الزينة ,خال�صات النعناع زيت عطري ,زيت الرتبنتني لإزالة الدهون ,تربينات
زيوت عطرية ,عطور زيوت طيارة ,منكهات للم�شروبات زيوت عطرية ,زيوت عطرية من
الكباد ,منكهات غذائية زيوت عطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض الزيوت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156711 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شــاء و�صيانــة املواقــع على �شبك ــة الإنرتنت للآخري ــن ,تفعيل مواقع الإنرتنت ,توفـيــر
�أجهزة بحث فـي الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توافر لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156712 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع زهور طبيعية وهدايا وحلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خيوط الرثاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156715 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ,ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ,الربجميات كخدمات ,SaaS
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلدارة للحلول التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156718 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واقيات مالب�س� ,أحزمة مالب�س ,مالب�س ,مالب�س جاهزة� ,سراويل للأطفال ,اغطية
للأذنني مالب�س ,بنطلونات ق�صرية مالب�س ,مالب�س لراكبي الدراجات ,مالب�س خارجية,
�أحذية للريا�ضة البدنية ,مالب�س لل�شاطئ ,جيوب املالب�س ,جاكيتات من ال�صوف مالب�س,
جاكيتات مالب�س ,نعال للبا�س القدم� ,أحذية� ,أربطة ر�أ�س مالب�س ,مالب�س للريا�ضة
البدنية ,مالب�س من جلد مقلد ,مالب�س جلدية ,مالب�س للحفالت التنكرية ,مالب�س
تقليدية ,مالب�س داخلية كتانية� ,أحذية الكاحل ,مالب�س ريا�ضة اجلمباز ,مالب�س حتتوي
على مواد للتنحيف ,مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ربيع العمر للخدمات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156729 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ,خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التوكيالت العاملية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156731 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن خليفة و�أوالده
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156732 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سوبر ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيفـي للخدمات الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

-65-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156735 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة التقدم العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156736 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو يو�سف �أ�صالن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156741 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للدهانات والطالءات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع وليد العامري لال�ستثمار والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156744 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بحر املوج للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156748 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع قرن اجلارية الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156749 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ش�ؤون العقارية(بيع و�شراء العقارات ال�سم�سرة العقارية التطوير العقاري تثمني املمتلكات
ت�أجري العقارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ما�سة بركاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156752 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سواتر متويه �أدوات ريا�ضية (بيع الأدوات الألعاب) ,بالونات لعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليل للأعمال العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156778 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طالل حممد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149901 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنطقة العربية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156190 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز ,يان�سون ,يان�سون جنمي ,حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ,منكهات للقهوة,
م�ستح�ضرات منكهة للطعام ,توابل بودرة ,ب�سكويت ,حلويات بالنعناع ,حلويات �سكرية,
كعك الوفل ,خبز بان ,كاكاو ,قهوة ,بن غري حمم�ص ,م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل
للقهوة ,كعك ,قرفة تابل ,كارميل �سكاكر ,م�ستح�ضرات احلبوب ,علكة لي�ست لغايات طبية,
هندباء برية بدائل للقهوة� ,شاي� ,شوكوالتة ,توابل ,حلويات ,رقائق ذرة ,ف�شار حب الذرة,
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ,بوظة ,فطائر حمالة بانكيك ,حمليات طبيعية,
بهارات ,خمائر للعجني� ,أقرا�ص �سكرية حلويات ,بتي فور كعك� ,سكر ,منكهات للكعك
بخالف الزيوت العطرية ,م�سحوق كعك ,عجينة كعك ,زجنبيل تابل ,عوامل متا�سك
املثلجات ال�صاحلة للأكل ,جلوكوز لأغرا�ض الطهي ,دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات
الغذائية ,م�شروبات كاكاو باحلليب ,م�شروبات قهوة باحلليب ,م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب ,مالتوز �سكر امللت ,دب�س للطعام ,قطر ال�سكر ,نعناع للحلويات ,ع�سل نحل ,قطع
حلوى حلويات ,ب�سكويت بالزبدة ,برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ,رافـيويل� ,سو�س حلويات,
زعفران توابل� ,ساغو� ,سميد� ,شربات مثلجات ,تورتات كيك بالفواكه ,منكهات الفانيال
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لغايات مطبخية ,فانيلني بديل للفانيال ,مثلجات �صاحلة للأكل ,م�ساحيق ل�صنع املثلجات,
حلوى لوز ,حلويات فول �سوداين ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو,
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ,سكاكر للأكل ,ب�سكويت رقيق ه�ش ,ك�سرتد ,مو�سلي حلوى
م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة ,كعك ذرة� ,شاي مثلج ,م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شاي ,حالوة طحينية ,تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت ,كولي�س (فواكه
�صل�صات ,حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ,حلي باحللويات لتزيني الكعك ,جوز مطلي
بال�شوكوالتة ,باوزي كعكات حم�شية ,معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ,معجون �شوكوالتة
يحتوي على مك�سرات ,فطائر �أ�سا�سها دقيق ,م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ,مربى احلليب,
�سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�س ,كرو�سان (نوع من املعجنات) ,خبز بال�شوكوالتة ,كرات جوز
الهند (نوع من احللويات) ,كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت ال�شوكوال الفاخرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156676 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املكمالت الغذائية (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأغذية اخلا�صة وال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املحمود لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156726 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ,ترتيب الرحالت ال�سياحية ,حجز مقاعد ال�سفر,
نقل امل�سافرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طرابزون للتجـ ــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156756 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه الريف اجلديد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156759 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك ,خال�صات اللحم ,فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة,
هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مهرو�سة ,البي�ض ,احلليب واجلنب والزبدة واللنب ومنتجات
الألبان الأخرى ,والدهون للأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه �أعالف ظفار �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156760 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب (تطوير �شبكات احلا�سب الآيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س للحلول اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156765 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الإطارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم املختارة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156766 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض الدقم الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156767 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تفا�صيل للمالب�س والأزياء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156771 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جا�سم حمد �إبراهيم حممد الرئي�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156776 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أثاث (الأثاث بكافة �أنواعه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة الدارين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156777 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعة منا�سبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طالل حممد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156784 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية الت�سنيـ ــم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156788 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,خدمات الطهاة ال�شخ�صية �إعداد �أطباق ووجبات
منزلية �أو خا�صة 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 الطلب2022/8/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156119 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرقي واالتقان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156597 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية (�صيدالنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفراء ال�صحة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156615 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء واملواد الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضياء العامرات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156623 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح التنجيد ,تلميع املركبات ,تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحرك العمالق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156628 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنحاء العامل الواحد للممتلكات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156640 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �سامل حممد احلارثي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156642 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متويل البيع بالتق�سيط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة املتحدة للتمويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156643 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املروى العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156645 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية م�شروبات ,مياه معدنية للموائد ,مياه غازية ,مرطبات
غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صوت املحيط الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156664 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عمليات احلفر العميقة لآبار النفط �أو الغاز(خدمات النفط والغاز بكافة �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج خلدمات الطاقة �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156666 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات ,خدمات عر�ض عامة ,خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج
املبيعات� ,إدارة �أعمال الفنادق ,تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االمتياز للمنا�سبات وامل�ؤمترات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156670 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت �شوي اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمانة للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156672 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث وال�ستائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�شار الرم�ضان للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيمة فخر �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156601 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات ,خبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل الربواين احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156602 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم ,خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�شرف و�سام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156603 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ,خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�شرف و �سام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156618 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ,ت�شحيم املركبات ,غ�سل املركبات ,تلميع املركبات� ,صيانة املركبات,
تنظيف املركبات ,م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ،ت�صليح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة را�س اخلط ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156621 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س(غ�سيل جميع �أنواع املالب�س واملن�سوجات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العمانية لتموين الطريان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156622 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر ,عطر باديان ,خ�شب معطر ,زيوت عطرية من الكباد ,خال�صات زهور عطور,
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري عطور ,منكهات للكعك زيوت عطرية,
زيوت للعطور والروائح ,زيت الورد ,م�سك ل�صناعة العطور ,عطور� ,صناعة عطور ,تربينات
زيوت عطرية ,عطور زيوت طيارة ,مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة,
�أعواد البخور ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء ,م�ستح�ضرات الغ�سل لأغرا�ض �شخ�صية �أو
�صحية �أو مزيلة للعرق �أدوات النظافة ,زيوت عطرية من الكباد ,منكهات غذائية زيوت
عطرية ,مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ,معطر هواء مع �أعواد (عيدان)
خ�شبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن حممد الباز احلرا�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156626 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(�صيدلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية الإن�شراح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156631 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ,بخور ,خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري
عطور ,زيوت للعطور والروائح ,نعناع ل�صناعة العطور ,م�سك ل�صناعة العطور ,عطور,
�صناعة عطور ,عطور زيوت طيارة� ,أعواد البخور ,كرميات تبيي�ض الب�شرة ,كرميات �صقل,
كرميات جتميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أنور �سعيد ح�سن بيت عتيق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156636 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات(بيع بطاريات ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مملكة الطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156637 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شموخ العاملي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156639 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمانة ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156647 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التنقيب فـي جمال ال�صناع ــات النفطي ــة والغازي ــة والتعديــن (اخلدمــات املت�صلــة
با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح و معاجلة النفايات اخلطرة وت�صريفها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مق�شن خلدمات النفط والغاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156665 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاك ــاو (كاك ــاو ط ــازج) ,قه ــوة (قهــوة وحتمي�صهــا) ,بــن غري حممــ�ص (بيـع قهــوة خ�ضــراء
وحتمي�صها)� ,شاي (بيع ال�شاي املجفف)� ,شوكوالتة (�شوكوالتة) ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة,
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيثم عبداللـه الهنائي و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156668 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ست�شفى الرفاعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156671 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ,م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ,غ�سول لو�شن ,لل�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شـركـة الوطنيـة للمنظفـات ال�صنـاعيـة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156675 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو 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 الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156679 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سيارات قيادة ذاتية(مركبات خفـيفة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو خزام املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156699 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظي ـ ــف املركبـ ــات ،تلمي ــع املركب ــات� ،صيان ــة و�إ�صــالح ال�سي ــارات ،ت�شحيــم املركبــات� ،شحــن
املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرفاء زمان الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156713 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرو�ش معدة ,حلوم دواجن غري حية ,حلم الكبد ,منتجات غذائية من ال�سمك� ,سمك
حمفوظ ,حلوم حمفوظة ,ق�شدة خمفوقة ,حلوم معلبة ,حليب مركز ,حليب جمفف,
ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ,زيت بكر ممتاز ,نقانق للهوت دوغ ,نقانق للكورن دوغ,
بدائل احلليب ,حليب اللوز ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب جوز الهند ,حليب الأرز لال�ستعمال
املطبخي ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب اللوز ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين ,معجون
ع�صري الفواكه ,اخل�ضراوات املح�ضرة ,الفواكه املح�ضرة ,حلم البط املكبو�س ,العجة ,جنب
الكوارك الطازج والغني بالربوتينات ,اجلنب املنزيل ,الزهور املجففة ال�صاحلة للأكل,
دهون �صاحلة للأكل� ,سمك الأن�شوفة 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�ضراوات حمفوظة ,زيوت للطعام ,ق�شدة منتجات البان ,جبنة,
فواكه مثلجة ,حليب� ,شرائح �سمك طرية فـيليه ,لب فواكه ,حلوم� ,سمك غري حي ,مواد
دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل ,خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز� ,سمك ف�سيخ,
�سرطانات بحرية غري حية ,زيت ذرة للطعام ,زيت لب النخيل للطعام ,زيت �سم�سم ,حمار
غري حي ,ع�صري خ�ضراوات للطبخ ,منتجات احلليب� ,سمن نباتي ,مربى فواكه ,نخاع
عظم احليوانات للطعام ,زيت نخيل للطعام ,بي�ض ,عجينة حلم الكبد ,زيت زيتون للطعام,
زيت عظام معد للأكل� ,سلطات فواكه ,ع�صري بندورة للطبخ ,زيت دوار ال�شم�س للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول العاملية للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156733 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صل الإبداع للحلول التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156734 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الرتتيل للخدمات الطبية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣:ر.ب� ،619 :شارع ال�سالم� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156680 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الورود الطبيعية والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن را�شد الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156132 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يحيى مو�سى البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156138 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم ,تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليت�ش ـ ــي للتج ـ ــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154544 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ,الت�أمني ,التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينا لتقييم املخاطر والأ�ضرار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 100434 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات م�صنع للمناديل املبللة بجميع �أنواعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سة ل�صناعة املناديل املبللة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  777ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157008 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جالبيات مالب�س ,مالب�س تقليدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أعايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152406 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النا�صرال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121683 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات وال�شيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة وادي العني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 135 :ر.ب� ,516 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130919 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج فني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طالئع امل�ستقبل للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130918 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل واللوج�ستيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طالئع امل�ستقبل للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156677 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح امل�صاعد وال�سالمل املتحركة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليجية لرتكيب و�صيانة امل�صاعد وال�سالمل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157340 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الإقامة والتخييم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليل للإعالم واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157443 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغال للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111894 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملطابخ ومعدات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ت�سبيح العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1972 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147119 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رنيم زهري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155865 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري عطور ,زيوت
للعطور والروائح ,نعناع ل�صناعة العطور ,م�سك ل�صناعة العطور ,عطور� ,صناعة عطور,
عطور زيوت طيارة ,بخور� ,أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبق الزين للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146372 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع رفعت العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127732 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة زكي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156775 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ,م�ستح�ضرات �صقل� ,أطقم جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل,
كرميـ ــات �صقـ ــل ,حمالي ــل جلــي ,م�ستح�ضــرات �إزالــة املكياج ,م�ستح�ضــرات لإزالــة الق�شــور
للغايات املنزليـة ,م�ستح�ضــرات �إزالة الأل ــوان ,م�ستح�ضــرات �إزالة الطالء ,بخور� ,شمع
�إزالة ال�شعر ,خال�صات زهور عطور ,مكياج ,م�ستح�ضرات تنظيف ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري عطور ,مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ,زيوت لغايات التجميل,
زيوت لغايات التنظيف ,م�ستح�ضرات تنعيم تن�شية ,م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ,م�سك
ل�صناعة العطور ,عطور� ,أظافر م�ستعارة ,م�ستح�ضرات العناية بالأظافر� ,صناعة عطور,
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ,مراهم لأغرا�ض التجميل ,م�ساحيق مكياج� ,صابون
لإزالة الروائح الكريهة ,قطع من �صابون الزينة� ,أ�صباغ جتميلية ,عطور زيوت طيارة,
لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة ,م�سكرة ,م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ,م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري غايات طبية ,بال�سم لل�شعر ,م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ,م�ستح�ضرات
جتميل للأطفال ,طالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل ,كرميات تبيي�ض الب�شرة ,م�ستح�ضرات
جلخ ,كهرمان عطر� ,صابون ,عطر باديان ,طالء ال�شفاه� ,أقنعة جتميلية ,ملمع �أظافر,
م�ستح�ضرات مكياج ,غ�سول لو�شن ,لل�شعر ,ملونات لل�شعر ,م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر,
رمو�ش م�ستعارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أم �سياف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139029 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن عبداللـه بن �سليمان اليحيائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157266 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ,900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155527 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،النقل مبراكب التنزة ،اجلر �أو النقل ،النقل بال�صنادل،
النقل بعربات اجلر �أو الدفع ،النقل بال�سكك احلديدية ،ت�سليم الطرود ،العتالة التحميل
والتنزيل ،تغليف ال�سلع ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،تفريغ احلمولة ،ت�سليم
الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،التخزين ،ت�أجري امل�ستودعات ،النق ــل بوا�سطــة العبــارات ،الن ــقل
النهري ،ال�شحن بال�سفن ،عقود النقل البحري ،ت�أجري الكراجات ،ا�ستئجار ال�شاحنات ،نقل
الأثاث ،النقل ،النقل بوا�سطة القوارب ،نقل ركاب ،النقل ب�سيارات الأجرة ،النقل بالرتام،
النقل البحري ،خدمات االنتقــال ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،ال�سم�سرة فـي النقل ،خدمات
النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،تغليف الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم ال�صحف ،ت�سليم
الب�ضائع 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
حتت احلرا�سة ،ت�أجري �أنظمة املالحة ،خدمات تغليف الهدايا ،تخزين الأمتعة ،ترتيب
خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت ،جتريب الطائرات بدون طيار
املدنية ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج ،خدمات
ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلنات لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155408 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم الإلكرتوين
للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي
�شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال �سي دي) ،ومغناطي�س حمدد ال�سري /ال�سرعة� ،أجرا�س
�إنذار كهربائية �ضد ال�سرقة� ،ضفـرية الأ�سالك للدراجات الكهربائية ،م�ست�شعرات
احلركة الإلكرتونية ،وم�ست�شعرات ب�صرية ،وح�سا�سات عزم الدوران ،وم�ست�شعرات قوة،
وم�ست�شعرات �سرعة الرياح ،وم�ست�شعرات االقرتاب ،وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات،
عدادات �سرعة الدراجات ،وعدادات امل�سافات ،وتاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية)
و�أجهزة الكمبيوتر ،جهاز معاجلة البيانات ،م�ست�شعرات �سالمة و�أمان ،وهي م�ست�شعرات
احلركة الإلكرتونية ،و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية ،وعدادات ت�سارع ،وم�ست�شعرات لتحديد
درجة احلرارة وامل�سافة ،وم�ست�شعرات تتفاعل مع و�ضع الدراجة ،وحركتها �أو اقرتابها
من املركبات ،معدات �سالمة الدراجات ،وهي الكامريات والأ�ضواء االحتياطية فـي حاالت
الطوارئ ،خوذ واقية للدراجات ،مالب�س عاك�سة وم�ضيئة لأغرا�ض ال�سالمة ،نظارات
ريا�ضية لال�ستخدام فـي ركوب الدراجات ،نظارات ريا�ضية ،نظارات و�أقنعة واقية من
الغبار ،نظارة �شم�سية ،برامج كمبيوتر لتن�سيق و�إدارة والو�صول �إلى برامج م�شاركة
الدراجات وت�أجريها ،برنامج كمبيوتر لإن�شاء ح�ساب م�شاركة الدراجات و�إدارته ،وحتديد
مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات والأر�صفة ،وحجز وا�ستئجار
الدراجات ،و�شراء ت�صاريح الدراجات والع�ضويات ،وتخطيط م�سارات الدراجات ،وعر�ض
خرائط الدراجات� ،إح�صاءات الركوب و�سجل /تاريخ الرحلة ،وا�ستالم �إخطارات الركوب،
برامج الكمبيوتر لت�شغيل �أنظمة م�شاركة الدراجات وت�أجريها ،برامج الكمبيوتر التي
تت�سم بجمع البيانات و�إدارتها �أثناء ت�شغيل الدراجات من قبل امل�ستخدمني النهائيني
ولإظهار وعر�ض رحالت النقل ومقارنتها ،برامج الكمبيوتر التي ت�سمح للم�ستخدمني
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بالو�صول �إلى املعلومات لت�شغيل الأقفال والو�صول �إلى الأ�صول املادية وا�ستخدامها مع
الأقفال ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي حتديد املوقع اجلغرافـي و�إدارة الأ�صول
املادية وا�ستخدامها عرب الهواتف الذكية ،برامج الكمبيوتر لرتتيب و�إدارة وتو�صيل
املدفوعات ومعلومات الدفع فـيما يتعلق بت�أجري وا�ستخدام الدراجات ،برامج الكمبيوتر
الختبار وحتليل وتقدمي التو�صيات فـي جمال تركيب و�ضبط الدراجات ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة وجتهيزات الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لالت�صال الال�سلكي بالإنرتنت
وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد املواقع العاملي (جي بي ا�س) ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لتتبع �إح�صاءات الراكب ،وموقع الدراجة،
والأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق ،برامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر لتو�صيل
وت�شغيل و�إدارة الدراجات املت�صلة بال�شبكة ومكونات الدراجات املت�صلة بال�شبكة وملحقات
و�إك�س�سوارات الدراجات املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت الأ�شياء ،برنامج تطبيقات الهاتف
املحمول لالت�صال الذكي لأغرا�ض املحافظة على وتتتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
وال�شحن والت�شغيل و�إدارة وت�سجيل ن�شاط الدراجات الكهربائية ،برامج قابلة للتنزيل فـي
�شكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
الإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�ضات الدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155409 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املنتجات :الدراجات الكهربائية و�أجزائها الهيكلية� ،أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي
حتديدا املحركات الكهربائية للدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة)،
�أجزاء الدراجة الكهربائية التي مت تكييفها خ�صي�صا للدراجات الكهربائية ،ويق�صد بها
حتديدا� ،أجهزة 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�ضفـرية
الأ�سالك ،والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور
اخللفـي للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي
تتكون من جمموعة البطاريات� ،أجهزة 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�ضفـرية الأ�سالك ،والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة
العجلة امل�سننة املوجودة على املحور اخللفـي للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،لتحويل
دراجة تعمل بدوا�سة (بدال) �إلى دراجة كهربائية ،مقود الدراجة (املقاب�ض)� ،سدادات
نهاية املقود� ،أ�شرطة تبطني مقود الدراجة ،ما�سك (كالب) مقود الدراجة ،و�صالت
(ملحقات) مقود الدراجة ،مرايا مقود الدراجة� ،أغطية مقاب�ض للدراجة ،عمود تثبيت
املقود للدراجة ،رفوف (حوامل) خا�صة مبقود الدراجة� ،أنظمة النقل (ترو�س تبديل
ال�سرعة فـي الدراجة) ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية الختيار ترو�س الدراجة ،وتت�ألف من
مقاب�ض تبديل ،وكابل ناقل احلركة ،والرت�س احلامل للجنزير ،وعلبة امل�سننات الأمامية،
علبة امل�سننات اخللفـية والعجالت امل�سننة للدراجة (الرتو�س) ،مقاب�ض تبديل ال�سرعة
للدراجة ،مقاعد الدراجة ،مقاعد �آمنة للأطفال للدراجات ،هياكل الدراجات؛مكابح
الدراجات ،لبادات (و�سائد) مكابح الدرجات� ،أذرع مكابح للدراجات� ،سرتات (�أغلفة واقية)
لبطارات الدراجات الكهربائية ،دوا�سات (بداالت) للدراجات� ،إطارات الدراجات� ،إطارات
تيوبل�س بدون �أنابيب هواء داخلية للدراجات� ،أنابيب هواء داخلية لإطارات الدراجات،
بطانات �إطارات الدراجات الكهربائية ،عجالت� ،إطارات (جنوط) لعجالت الدراجات،
عجالت م�سننة للدراجات ،م�ضخات هواء للدراجات ،م�ضخات �إطارات للدراجات� ،سال�سل
(جنازير) الدراجات واللوازم والإك�س�سوارات اخلا�صة بها ،ويق�صد بها حتديدا ،الرت�س
احلامل للجنزير ،و�أدلة اجلنزير ،وعلب اجلنزير ومم�ساك (كالب) اجلنزير� ،أنظمة تعليق
للدراجات ،مرافق تدوير للدراجات� ،صرات عجالت للدراجات� ،أعمدة (م�ساند) مقاعد
للدراجات ،مالزم (مرابط) مقاعد للدراجات� ،أطراف مقاب�ض ملقود الدراجات� ،شوكات
تثبيت العجالت للدراجات ،ترو�س للدراجات ،ق�ضبان �شعاعية لإطارات الدراجات ،ممت�ص
�صدمات للدراجات ،خممدات االهتزاز للدراجات ،حمامل كريات داخلية للدراجات� ،أجزاء
الدراجة ،ويق�صد بها حتديدا ،مف�صالت قابلة للطي لهياكل الدراجات ،م�سند قدمني
للدراجات ،م�صد (رفرف) لعجالت الدراجة ،واقيات الطني (الوحل) للدراجات ،معتقات
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�سريعة للدراجات ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية لربط عجلة �أو مقعد بالدراجة عن طريق فتح
و�إغالق ذراع /رافعة الكامة دون ا�ستخدام �أدوات� ،سماعات ر�أ�س ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجزاء
دراجات ،وهي �سماعات الر�أ�س التي توفر ،و�صلة بينية قابلة للدوران بني �شوكة الدراجة
وهيكل الدراجة ،الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية
العجالت ،وهي �صناديق احلمولة ،و�أر�ضية �صندوق ال�شاحنة ،وجميعها مهي�أة خ�صي�صا
للدراجات ثالثية العجالت� ،إدراج حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات الكهربائية� ،إدراج
حمولة (ب�ضائع) ملقطورات الدراجات الكهربائية ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات
الكهربائية ،مقطورات حيوانات �أليفة للدراجات الكهربائية ،مقطورة دراجة �أطفال
للدراجات الكهربائية ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا
و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت ،مقطورات الدراجات� ،إدراج
حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات ،مقطورات
حيوانات �أليفة للدراجات ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات ،ملحقات و�إك�س�سوارات
مقطورات الدراجات ،وهي حتديدا و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم
العجالت� ،أجرا�س الدراجات� ،أكيا�س �سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت،
�أكيا�س (حقائب) ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية
العجالت� ،أكيا�س (حقائب) تخزين ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات
والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ت�ستخدم كـكماليات مهي�أة خ�صي�صا
لتثبيتها بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،سالل للتثبيت على الدراجات حلمل
امل�ستلزمات ،وهي حتديدا ،حقائب للتثبيت على حامل الدراجة الأمامي واخللفـي وحقائب
حمل الأغرا�ض� ،أقفا�ص حمل زجاجة املياه للدراجات ،حقائب نقل مهي�أة للدرجات و�أجزاء
الدراجات ،حامالت �أكيا�س وحقائب وزجاجات مهي�أة خ�صي�صا للدراجات� ،أغطية جمهزة
للدراجات ،مقاعد و�أغطية مقاعد للدراجات ،حامل دراجة للمركبات ،م�ساند وقوف
للدراجات ،م�سند دعم جانبي لوقوف الدراجات (يتم �إنزاله ورفعه بالقدم)� ،أجهزة �ضد
ال�سرقة للدراجات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155410 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدراجات الكهربائية و�أجزائها الهيكلية� ،أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي حتديدا املحركات
الكهربائية للدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة)� ،أجزاء الدراجة الكهربائية
التي مت تكييفها خ�صي�صا للدراجات الكهربائية ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجهزة 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�ضفـرية الأ�سالك ،والرتو�س
(العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور اخللفـي للدراجة،
وال�سال�سل (اجلنازير) ،جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من جمموعة
البطاريات� ،أجهزة 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�ضفـرية
الأ�سالك ،والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور
اخللفـي للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،لتحويل دراجة تعمل بدوا�سة (بدال) �إلى دراجة
كهربائية ،مقود الدراجة (املقاب�ض)� ،سدادات نهاية املقود� ،أ�شرطة تبطني مقود الدراجة،
ما�سك (كالب) مقود الدراجة ،و�صالت (ملحقات) مقود الدراجة ،مرايا مقود الدراجة،
�أغطية مقاب�ض للدراجة ،عمود تثبيت املقود للدراجة ،رفوف (حوامل) خا�صة مبقود
الدراجة� ،أنظمة النقل (ترو�س تبديل ال�سرعة فـي الدراجة) ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية
الختيار ترو�س الدراجة ،وتت�ألف من مقاب�ض تبديل ،وكابل ناقل احلركة ،والرت�س احلامل
للجنزير ،وعلبة امل�سننات الأمامية ،علبة امل�سننات اخللفـية والعجالت امل�سننة للدراجة
(الرتو�س) ،مقاب�ض تبديل ال�سرعة للدراجة ،مقاعد الدراجة ،مقاعد �آمنة للأطفال
للدراجات ،هياكل الدراجات؛مكابح الدراجات ،لبادات (و�سائد) مكابح الدرجات� ،أذرع
مكابح للدراجات� ،سرتات (�أغلفة واقية) لبطارات الدراجات الكهربائية ،دوا�سات (بداالت)
للدراجات� ،إطارات الدراجات� ،إطارات تيوبل�س بدون �أنابيب هواء داخلية للدراجات،
�أنابيب هواء داخلية لإطارات للدراجات ،بطانات �إطارات الدراجات الكهربائية ،عجالت،
�إطارات (جنوط) لعجالت الدراجات ،عجالت م�سننة للدراجات ،م�ضخات هواء للدراجات،
م�ضخات �إطارات للدراجات� ،سال�سل (جنازير) الدراجات واللوازم والإك�س�سوارات اخلا�صة
بها ،ويق�صد بها حتديدا ،الرت�س احلامل للجنزير ،و�أدلة اجلنزير ،وعلب اجلنزير ومم�ساك
(كالب) اجلنزير� ،أنظمة تعليق للدراجات ،مرافق تدوير للدراجات� ،صرات عجالت
للدراجات� ،أعمدة (م�ساند) مقاعد للدراجات ،مالزم (مرابط) مقاعد للدراجات� ،أطراف
مقاب�ض ملقود الدراجات� ،شوكات تثبيت العجالت للدراجات ،ترو�س للدراجات ،ق�ضبان
�شعاعية لإطارات الدراجات ،ممت�ص �صدمات للدراجات ،خممدات االهتزاز للدراجات،
حمامل كريات داخلية للدراجات� ،أجزاء الدراجة ،ويق�صد بها حتديدا ،مف�صالت قابلة
للطي لهياكل الدراجات ،م�سند قدمني للدراجات ،م�صد (رفرف) لعجالت الدراجة،
-112-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

واقيات الطني (الوحل) للدراجات ،معتقات �سريعة للدراجات ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية
لربط عجلة �أو مقعد بالدراجة عن طريق فتح و�إغالق ذراع /رافعة الكامة دون ا�ستخدام
�أدوات� ،سماعات ر�أ�س ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجزاء دراجات ،وهي �سماعات الر�أ�س التي
توفر ،و�صلة بينية قابلة للدوران بني �شوكة الدراجة وهيكل الدراجة ،الدراجة الكهربائية
ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت ،وهي �صناديق احلمولة،
و�أر�ضية �صندوق ال�شاحنة ،وجميعها مهي�أة خ�صي�صا للدراجات ثالثية العجالت� ،إدراج
حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات الكهربائية� ،إدراج حمولة (ب�ضائع) ملقطورات الدراجات
الكهربائية ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات الكهربائية ،مقطورات حيوانات �أليفة
للدراجات الكهربائية ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات الكهربائية ،ملحقات و�إك�س�سوارات
مقطورات الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات،
�أطقم العجالت ،مقطورات الدراجات� ،إدراج حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات ،مقطورات
حمولة (ب�ضائع) للدراجات ،مقطورات حيوانات �أليفة للدراجات ،مقطورة دراجة �أطفال
للدراجات ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات ،وهي حتديدا و�صالت ربط
املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت� ،أجرا�س الدراجات� ،أكيا�س �سالل
كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا
لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) تخزين ب�ضائع
مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب)
ت�ستخدم كـ كماليات مهي�أة خ�صي�صا لتثبيتها بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت،
�سالل للتثبيت على الدراجات حلمل امل�ستلزمات ،وهي حتديدا ،حقائب للتثبيت على حامل
الدراجة الأمامي واخللفـي وحقائب حمل الأغرا�ض� ،أقفا�ص حمل زجاجة املياه للدراجات،
حقائب نقل مهي�أة للدرجات و�أجزاء الدراجات ،حامالت �أكيا�س وحقائب وزجاجات مهي�أة
خ�صي�صا للدراجات� ،أغطية جمهزة للدراجات ،مقاعد و�أغطية مقاعد للدراجات ،حامل
دراجة للمركبات ،م�ساند وقوف للدراجات ،م�سند دعم جانبي لوقوف الدراجات (يتم
�إنزاله ورفعه بالقدم)� ،أجهزة �ضد ال�سرقة للدراجات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136:
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155411 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم الإلكرتوين
للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي
�شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال �سي دي) ،ومغناطي�س حمدد ال�سري /ال�سرعة� ،أجرا�س
�إنذار كهربائية �ضد ال�سرقة� ،ضفـرية الأ�سالك للدراجات الكهربائية ،م�ست�شعرات
احلركة الإلكرتونية ،وم�ست�شعرات ب�صرية ،وح�سا�سات عزم الدوران ،وم�ست�شعرات قوة،
وم�ست�شعرات �سرعة الرياح ،وم�ست�شعرات االقرتاب ،وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات،
عدادات �سرعة الدراجات ،وعدادات امل�سافات ،وتاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية)
و�أجهزة الكمبيوتر ،جهاز معاجلة البيانات ،م�ست�شعرات �سالمة و�أمان ،وهي م�ست�شعرات
احلركة الإلكرتونية ،و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية ،وعدادات ت�سارع ،وم�ست�شعرات لتحديد
درجة احلرارة وامل�سافة ،وم�ست�شعرات تتفاعل مع و�ضع الدراجة ،وحركتها �أو اقرتابها
من املركبات ،معدات �سالمة الدراجات ،وهي الكامريات والأ�ضواء االحتياطية فـي حاالت
الطوارئ ،خوذ واقية للدراجات ،مالب�س عاك�سة وم�ضيئة لأغرا�ض ال�سالمة ،نظارات
ريا�ضية لال�ستخدام فـي ركوب الدراجات ،نظارات ريا�ضية ،نظارات و�أقنعة واقية من
الغبار ،نظارة �شم�سية ،برامج كمبيوتر لتن�سيق و�إدارة والو�صول �إلى برامج م�شاركة
الدراجات وت�أجريها ،برنامج كمبيوتر لإن�شاء ح�ساب م�شاركة الدراجات و�إدارته ،وحتديد
مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات والأر�صفة ،وحجز وا�ستئجار
الدراجات ،و�شراء ت�صاريح الدراجات والع�ضويات ،وتخطيط م�سارات الدراجات ،وعر�ض
خرائط الدراجات� ،إح�صاءات الركوب و�سجل /تاريخ الرحلة ،وا�ستالم �إخطارات الركوب،
برامج الكمبيوتر لت�شغيل �أنظمة م�شاركة الدراجات وت�أجريها ،برامج الكمبيوتر التي
تت�سم بجمع البيانات و�إدارتها �أثناء ت�شغيل الدراجات من قبل امل�ستخدمني النهائيني
ولإظهار وعر�ض رحالت النقل ومقارنتها ،برامج الكمبيوتر التي ت�سمح للم�ستخدمني
بالو�صول �إلى املعلومات لت�شغيل الأقفال والو�صول �إلى الأ�صول املادية وا�ستخدامها مع
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الأقفال ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي حتديد املوقع اجلغرافـي و�إدارة الأ�صول
املادية وا�ستخدامها عرب الهواتف الذكية ،برامج الكمبيوتر لرتتيب و�إدارة وتو�صيل
املدفوعات ومعلومات الدفع فـيما يتعلق بت�أجري وا�ستخدام الدراجات ،برامج الكمبيوتر
الختبار وحتليل وتقدمي التو�صيات فـي جمال تركيب و�ضبط الدراجات ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة وجتهيزات الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لالت�صال الال�سلكي بالإنرتنت
وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد املواقع العاملي (جي بي ا�س) ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لتتبع �إح�صاءات الراكب ،وموقع الدراجة،
والأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق ،برامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر لتو�صيل
وت�شغيل و�إدارة الدراجات املت�صلة بال�شبكة ومكونات الدراجات املت�صلة بال�شبكة وملحقات
و�إك�س�سوارات الدراجات املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت الأ�شياء ،برنامج تطبيقات الهاتف
املحمول لالت�صال الذكي لأغرا�ض املحافظة على وتتتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
وال�شحن والت�شغيل و�إدارة وت�سجيل ن�شاط الدراجات الكهربائية ،برامج قابلة للتنزيل فـي
�شكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
الإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�ضات الدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156115 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سيارات ،الأجزاء الهيكلية لل�سيارات ،تقليم داخلي لل�سيارات� ،أغطية مقاعد ال�سيارة (على
�شكل �أو تركيب) ،مقاعد لل�سيارات لوحات ت�شغيل ال�سيارات عجالت لل�سيارات قطع غيار
ولوازم ال�سيارات ،املركبات ذات املحركات ،تقليم داخلي لل�سيارات� ،أبواب لل�سيارات� ،أغطية
عجلة القيادة على �شكل لل�سيارات ،جنوط العجالت (لل�سيارات)� ،سيارات ذاتية القيادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ-رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,12 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــــق الأولــويــــــــــة( :رقم الأولـويــة - 0102081-2022-40 :تاريخ الأولـويــة-2022/6/2 :
بلد الأولـويــة) KR :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156117 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التثبيت املخ�ص�ص للديكورات الداخلية لل�سيارات ،طالء ال�سيارات �إ�صالح و�صيانة ال�سيارات
و�أجزائها ،تف�صيل ال�سيارات تقدمي املعلومات املتعلقة ب�إ�صالح �أو �صيانة ال�سيارات� ،إ�صالح
و�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة ب�صيانة و�إ�صالح زجاج ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ-رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,12 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٨/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــــق الأولــويــــــــــة ( :رقم الأولـويــة - 0102082-2022-40 :تاريخ الأولـويــة-2022/6/2 :
بلد الأولـويــة) KR :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157259 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ،900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157260 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ,900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157264 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى .،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ,900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157265 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 5325 :ر.ب� ,900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130186 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/10/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1351 :فـي 2020/7/26م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة ذروة املجد املتحدة  -ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ذروة املجد العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21:ر.ب325:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /8/7 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/1/5 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130229 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1312 :فـي 2019/10/6م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ثروة ال�شرق الدولية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بحرية املو�سم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1037:ر.ب� ،320:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /9/25 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134774 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/9/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1445 :فـي 2022/٦/12م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو القي�صر الغاوي للتجارة تو�صية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شاهني البحر �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحم ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /5/27 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1013365 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 2009/39 :فـي 2009/10/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :جنمة الدولية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بر الطريف للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،403:ر.ب� ،131:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /9/29 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/5 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة41725 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 835 :فـي 2007/3/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ال�شركة العمانية لتقنية املعلومات �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الهنائي للأعمال العاملية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 836 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة102092 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة �أدم ال�شاملة الوطنية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة �أم رفقة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة106963 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1247 :فـي 2018/6/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ال�سيف للت�صميم والتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة امل�ستوى للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2391 :ر.ب� ,133 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117879 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/12/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1266 :فـي 2018/10/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أريج املعرفة للتجارة واملقاوالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الرو�ض النظري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 937 :ر.ب� ,611 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة128636 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/11/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1298 :فـي 2019/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تالل النه�ضة العاملية �ش�.ش.و
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة ظالل ال�شرق الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1031 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131764 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/3/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل1323 :فـي 2019/12/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كثبان الكون للتجارة  -تو�صية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نق�شبندي وجاتو للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 71 :ر.ب� ،317 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة43516 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 857 :فـي 2008/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كو�سي �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوزي اي بي هولدينغز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 200 :شارع �شيفليد� ،سويت  ،105ماونت�سايد ،ان جاي ،07092
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108670 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1200 :فـي 2017/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اي بي جي  -ناين وي�ست ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1411 :برودواى ،الطابق  ،4نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105997 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1190 :فـي 2017/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اي بي جي  -ناين وي�ست ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1411:برودواى ،الطابق  ،4نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105998 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1190 :فـي 2017/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ناين وي�ست ديفـيلو بيمينت ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اي بي جي  -ناين وي�ست ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1411:برودواى ،الطابق  ،4نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة56018 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 889 :فـي 2009/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سرتيني�س أ� جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سرتيني�س نيو جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 86720 :نوردلينجني� ،إي�شيندورفبالتر � ،3أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة56019 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سرتيني�س أ� جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سرتيني�س نيو جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 86720 :نوردلينجني� ،إي�شيندورفبالتر � ،3أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة56020 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 890 :فـي 2009/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سرتيني�س أ� جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سرتيني�س نيو جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 86720 :نوردلينجني� ،إي�شيندورفبالتر � ،3أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة79729 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1033 :فـي 2013/11/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :غروبو بيمبو ,ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيمبو بيكريز يو ا�س ايه انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 255 :بزن ـ ـ ــي�س �سنت ـ ـ ــر دراي ـ ــف ،هور�شـ ـ ــام ،بن�سلفانيـ ـ ـ ــا ،19044
الواليــات املتح ــدة الأمريكيــة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة15621 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/6/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 716 :فـي 2002/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون بالير اند �صنز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :امربيال توباكو انتيليكت�شوال بروبريتي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 21 :بيكيت واي ،بارك وي�ست ،ناجنور رود ،دبلن � ،12إيرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/10/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27302 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/6/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 716 :فـي 2002/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون بالير اند �صنز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :امربيال توباكو انتيليكت�شوال بروبريتي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 21 :بيكيت واي ،بارك وي�ست ،ناجنور رود ،دبلن � ،12إيرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/10/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة26664 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون بالير اند �صنز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :امربيال توباكو انتيليكت�شوال بروبريتي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 21 :بيكيت واي ،بارك وي�ست ،ناجنور رود ،دبلن � ،12إيرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/10/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة59458 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/11 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1033 :فـي 2013/11/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :النور�س العاملية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نور�س غروب هولدنغ �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الزلقا ،عمارة �شلهوب ،املنت ،االتو�سرتاد ،بناية بعقليني ,لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة84291 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1060 :فـي 2014/6/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :النور�س العاملية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نور�س غروب هولدنغ �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الزلقا ،عمارة �شلهوب ،املنت ،االتو�سرتاد ،بناية بعقليني ,لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة119723 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/2/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1268 :فـي 2018/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مونديفارما ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :ستادا �أرزنيمتيل ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ستادا�شرتا�سه  61118 ،18 - 2باد فـيلبيل� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/5 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة

ا�ســــــم ال�شركـــــــــة

75871 1

ليبي�سكيند جي �إم بي �إت�ش

التجارة وال�صناعة 2013/10/31

28812 2

�أ�سا �أبلوى ايه بى

التجارة وال�صناعة 2005/5/18

28813 3

�أ�سا �أبلوى ايه بى

التجارة وال�صناعة 2005/5/18

28814 4

�أ�سا �أبلوى ايه بى

التجارة وال�صناعة 2005/5/18

76738 5

م�صرف الريان

التجارة وال�صناعة 2013/10/31

76136 6

تايتان كومباين ليميتيد

التجارة وال�صناعة 2015/٣/16

املهنــــــــة

تاريخ الت�سجيل

 - 7 75872 7اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75873 8اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75874 9اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75875 10اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75876 11اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
-131-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

رقم
م
العالمة

ا�ســــــم ال�شركـــــــــة

املهنــــــــة

تاريخ الت�سجيل

 - 7 75877 12اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75878 13اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75879 ١٤اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75880 ١٥اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
 - 7 75881 16اليفن انرتنا�شنول ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2014/8/25
77637 17

كادبوري يو كيه ليمتيد

التجارة وال�صناعة 2013/9/24

76742 18

�سوزوكي موتور كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2013/8/20

76743 19

�سوزوكي موتور كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2013/8/20

76811 20

�ساوكوين� ,إنك

التجارة وال�صناعة 2013/10/31

29115 21

جتكت كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2005/٦/29

29116 22

جتكت كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2006/9/3

� 75296 23سو�سيتيه دي برودوى ن�ستلة ا�س�.أ التجارة وال�صناعة

2013/8/6

77636 24

كادبوري يو كيه ليمتيد

-132-

التجارة وال�صناعة 2013/9/24

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٢

ا�ستــــدراك
بالإ�ش ــارة �إلـى �إعـ ــالن ب ـ ــدء �أعمـ ــال الت�صفيـة ل�شرك ـ ــة القبع ــة للتج ــارة �ش�.ش.و املن�شـ ــور
فــي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1409ال�صادر بتاريـ ــخ � 19صفر ١٤٤٣هـ ،املــوافق � ٢٦سبتمرب ٢٠٢١م،
و�إلى اال�ستدراك املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( )١٤٢٧ال�صادر بتاريخ  ٢٧جمادى
الآخرة ١٤٤٣هـ ،املوافق  ٣٠يناير ٢٠٢٢م ،تن ــوه وزارة التجارة وال�صنـاعـة وترويج اال�ستثمـار
�إلى �أنــه قد مت عــزل امل�صف ــي  /مكتب الطا�ؤو�س الذكي لتعقب املعامالت ،وتعيني مكتب
اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة أ�عــاله،
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠١٢ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط ـ�أ مـادي عنـ ــد
نـ�شـ ـ ــر �إع ـ ــالن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفيـ ـ ــة ل�شركـ ـ ــة ن�س ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ــراء لال�ستثمـ ـ ــار �ش.م.م،
املن�شـ ــور ف ـ ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ـ ــة العـ ـ ــدد ( ،)١٤٥٣ال�صـ ــادر بتاريـ ـ ـ ــخ  ٩حم ـ ـ ــرم ١٤٤٤هـ،
املواف ـ ـ ـ ــق � ٧أغ�سطـ ــ�س 2022م� ،إذ ورد ا�سـ ــم امل�صفـ ــي كالآتـ ـ ــي:
نــادر بن �سالـم بن بخيـت الكثيــري
وال�صحيــــــح هــــــــو:
يو�ســـف بـن �سالــــم بن علــي الكثيـــري
لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار

-134-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط ـ�أ مـادي عنـ ــد
نـ�شـ ـ ـ ــر �إع ـ ـ ــالن انتهـ ــاء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ـ ــة ل�شرك ـ ـ ـ ــة قط ـ ـ ـ ــار ال�سـ ـ ـ ــالم للتجـ ـ ـ ــارة �ش.م.م،
املن�ش ـ ـ ــور ف ـ ــي اجلريـ ـ ــدة الر�سمي ـ ـ ــة العـ ـ ــدد ( ،)١٤٥٣ال�ص ـ ـ ــادر بتاريـ ـ ــخ  ٩حمـ ـ ــرم ١٤٤٤هـ،
املوافـ ـ ــق � ٧أغ�سـ ــط�س 2022م� ،إذ ورد ا�س ـ ــم امل�صفـ ــي كالآتـ ـ ــي:
نــادر بن �سالــم بن بخيــت الكثيـــري
وال�صحيــــــح هــــــــو:
بــدر بن م�سلــم بن �سالــم هبيــ�س
لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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حممد بن علي العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ستثمر املتكاملة للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٢٩٠٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٢٩٢٦٤٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق املفتوح العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن علي العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطريق املفتوح العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٧٠٤٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٩٢٦٤٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سني بن عبداللـه بن �أحمد احلداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفائ�س ال�شرق �ش.م.م
يعلن ح�سني بن عبداللـه بن �أحمد احلداد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نفائ�س ال�شرق �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٩٣٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩١١١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جداول لال�ست�شارات الهند�سية �ش�.ش.و
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جداول
لال�ست�شارات الهند�سية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٣٣٥٣٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم٢٨ :
�ص.ب ٤٢٨ :ر.ب\١٣١ :
هاتف رقم ٢٤٦٦٥٣٥٥ :فاك�س رقم٢٤٦٦٥٣٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمتربات الهوية الرقمية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خمتربات الهوية الرقمية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٨٣٤٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٢ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٩٨٥٥٥٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مطر بن �شافـي بن علي الغفيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطر و�أخوانه للبناء والتعمري �ش�.ش.و
يعلن مطر بن �شافـي بن علي الغفيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطر و�أخوانه للبناء
والتعمري �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١٣٦٩٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤٢٠ :
هاتف رقم٩١١١١٤٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ها�شم بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون الفلج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ها�شـم بن عبداللـه بن �سعيــد الأن�صاري �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة غ�صـ ــون الفلــج
للتجارة واملق ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١١٠٤٣٢٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١٩ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٢١١١٥٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن �سليم العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التناغم الدولية للخدمات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خلفان بن �سليم العرميي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة التناغم الدولية
للخدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٠٥١٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤١٦ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٥٤٥٢١٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن حمد بن حميد العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتائب للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة الرتائب للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،٢١٧٩٠٢٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١١ :ر.ب٢١٤ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سن التجارية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة الو�سن التجارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٥٩٢٨٢٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨١ :ر.ب١٣٤ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنظمة الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة الأنظمة الع�صرية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٨٠٨٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٠٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ألفا لتجارة وتركيب معدات الأمن وال�سالمة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �ألفا لتجارة وتركيب
معدات الأمن وال�سالمة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١١٩٤٠١٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٧٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة التزويد خلدمة املركبات �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة التزويد خلدمة
املركبات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٧٢٢١٢٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٧٠ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمريي املتحدة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة العمريي املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٨٣٠٦٢٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٦١ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يون�س بن مو�سى بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الأفكار �ش.م.م
يعلن يون�س بن مو�سى بن علي البلو�شي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة دار الأفكار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٢٠٦٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٩٨ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٦٩٢٩٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن عبداللـه بن �سعيد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب الفيحاء �ش.م.م
يعلن يو�سف بن عبداللـه بن �سعيد الرحبي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة درب الفيحاء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،1167248وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨٢ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٢٢٥٥٨٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إ�سحاق بن م�سعود بن �سعيد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صباح اجلميل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إ�سحاق بن م�سعود بن �سعيد ال�سليماين �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة امل�صباح اجلميل
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٢٥٤٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٣٢٢ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٢١٤٣٦٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن حممد اخلنجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق الإلكرتونية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن حممد اخلنجي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة الأفق الإلكرتونية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٨١٤١٤١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٣ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٢٤٧٨٧٢٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إحتاد �إزكي العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �إحتاد �إزكي العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٢٩٥٨١٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جميلة بنت ربيع بن را�شد الر�شيدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هتاف البدور  -ت�ضامنية
تعلن جميلة بنت ربيع بن را�شد الر�شيدية �أن ــها تقــوم بت�صفـي ــة �شركــة هتاف البدور -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٢٩١٥٨١وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٨٣٣٧٩٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب بيكرتلي �أم كي �أم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شكيب و�شركا�ؤه �ش.م.م
يعلن مكتب بيكرتلي �أم كي �أم أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �شكيب و�شركا�ؤه �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٤٦٢٦٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٨/١٨م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -بناية م�سندم  -جناح (ب)  -الطابق الثاين  -مكتب رقم٢٠١ :
�ص.ب ٩٩٤ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم ٢٤٧٨٧١٤٤ - ٢٤٧٩٧٤٤١ :فاك�س رقم٢٤٧٩٦٦٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن علوي بن عبداللـه احلداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون اجلوهرة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �أحمد بن علوي بن عبداللـه احلداد �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة عيون اجلوهرة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٤٠٩٠٥٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٦٩٨١٠١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�سعد بن �سعيد بن خمي�س احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارق اخلري �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن �سعيد بن خمي�س احل�سني �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة م�شارق اخلري �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٧٥١٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١٥٤ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٩٣٢٩٢٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أيوب بن �أحمد بن جمعة الربام
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان املحج للتجارة �ش.م.م
يعلن �أيوب بن �أحمد بن جمعة الربام أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أغ�صان املحج للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٣٧١٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٧٣٦٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن حم�سن الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صان الأ�سود الدولية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن حم�سن الرحبي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة احل�صان الأ�سود
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٥٥٤٩٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٦٠ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٩٢١٢٦٩٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صون احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن حم�سن الرحبي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة احل�صون احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٦٧٧٦٥٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٦ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٢١٢٦٩٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتقاد ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل الروا�س �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة االعتقاد ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٠٠٩٨٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠٨ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٩٦٣٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية اللوج�ستية املتكاملة �ش.م.م
يعلن هالل بن �سليمان بن �سامل احل�سيني أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة اخلليجية اللوج�ستية
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٣٠٦٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٢١٦٦٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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دروي�ش بن ح�سن بن غريب املطرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات �شنا�ص للتجارة �ش.م.م
يعلن دروي�ش بن ح�سن بن غريب املطرو�شي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة خريات �شنا�ص
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،٣٣٠٧٥٣٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٨٧ :ر.ب٣٢٤ :
هاتف رقم٩٩٣٥٣٩٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سعيد م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صقر ال�صحراء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن �سعيد م�سن أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �صقر ال�صحراء الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١٠١٢٧٦١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٤٣٧٧٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خلف بن �أحمد بن حممد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرف�أ جمان للتجارة �ش.م.م
يعلن خلف بن �أحمد بن حممد املعويل أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة مرف�أ جمان للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٧٣١٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٧٥ :ر.ب٣٢٣ :
هاتف رقم٩٩٧٣٣٥٧٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ن�صري بن نا�صر بن ن�صري الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم لغريني ال�ساطع �ش.م.م
يعلن ن�صري بن نا�صر بن ن�صري الرواحي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة جنم لغريني ال�ساطع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٥١٤٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٠٨ :ر.ب١١٧ :
هاتف رقم٩٧١٤٥٨٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن م�صبح اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد بن حممد بن م�صبح و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن م�صبح اجلهوري أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة خالد بن حممد بن
م�صبح و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ،١١٢٢٩٥٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٧٩٠٩٠٩٠٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الرقابة العاملية احلديثة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق بوبر املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الرقابة العاملية احلديثة أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة طارق بوبر املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٩٢٧٤٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٣٨١١٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �إ�سماعيل بن علي ال�شيخ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبو عمار ال�شيخ للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن �إ�سماعيل بن علي ال�شيخ أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة م�شاريع �أبو عمار ال�شيخ
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١٠٨٥٢٠٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٠٣١١١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يحيى بن �سامل بن حممد ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الوطن العربي  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن �سامل بن حممد ال�سليمي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �شموخ الوطن العربي -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٠١٤٦٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٧٩ :ر.ب٦١٤ :
هاتف رقم٩٩٤٥٧٥١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداحلميد بن حمود بن عزان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم امللكي الالمع �ش.م.م
يعلن عبداحلميد بن حمود بن عزان الرواحي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة النجم امللكي
الالمع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٦٠٥٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٥٣٨ :ر.ب٦٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦١٢٧٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمعة بن مبارك بن عي�سى العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ املطيليع للتجارة  -تو�صية
يعلن جمعة بن مبارك بن عي�سى العلوي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �شواطئ املطيليع
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٩٩٣١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٤٣٩٦٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-154-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1462

حممد بن علي بن �سامل الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف الأنعام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن �سامل الكا�سبي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أرياف الأنعام للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٢٩٤٩٠٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٧٧٨٨٣٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن م�صبح الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�صبح بن عبيد بن حميد الكعبي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن عبدالعزيز بن م�صبح الكعبي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة م�صبح بن عبيد بن
حميد الكعبي وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ،٣٢٢٩٧٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١٠٠٠٨١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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همام بن عبدامللك بن عبداللـه الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمرا�س للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن همام بن عبدامللك بن عبداللـه الهنائي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أمرا�س للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٧٦٢٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٧٤ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٧٤٦٩١٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خليفة بن حممد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الواعدة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن حممد بن خليفة بن حممد العمراين �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة املا�سة الواعدة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٣٢٧٤٢٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٩٩ :ر.ب٣٢٢ :
هاتف رقم٩٤٤٤٤٤٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن خلفان بن عامر الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد مال اللـه حمد العجمي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خلفان بن عامر الرحبي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أحمد مال اللـه حمد
العجمي و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١٢٨٧٩٣٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٠٤٠٤٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عامر بن �سالم جداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو عامر الكثريي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن عامر بن �سالم جداد �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أبو عامر الكثريي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،٢١١٤٧٤٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٩٩٩٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �أحمد بن حماد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سن عي�سى علي جعبوب و�شريكه للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن �أحمد بن حماد جعبوب �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة ح�سن عي�سى علي جعبوب
و�شريكه للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١٠٢٢٣٩١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٠١١١٠٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �أحمد بن حماد جعبوب و�شريكه للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن �أحمد بن حماد جعبوب أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �سامل بن �أحمد بن
حماد جعبوب و�شريكه للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ،١٠٤٥٥٥٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٠١١١٠٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف وادي عاهن للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �ضفاف وادي عاهن
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،٨٠٧٩٣١٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ٣١٩١ :ر.ب٤٠٦ :
هاتف رقم٩٩٥٢٦٢٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عي�سى بن ثاين ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الأن�صب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عي�سى بن ثاين ال�سليمي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة جنم الأن�صب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠١٢٤٨٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 555 :ر.ب130 :
هاتف رقم99659932 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يون�س بن �سامل بن �سعيد الندابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث اخلليج للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سامل بن �سعيد الندابي �أن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة تراث اخلليج للم�شاريع
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٨٥٠٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٢٩ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦١٢٦١٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن م�صطفى بن خمتار اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النكهة الطيبة �ش.م.م
يعلن حممد بن م�صطفى بن خمتار اللواتي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة النكهة الطيبة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١١٦٣٩٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧٣٦ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٤١٩٣٠٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ها�شم بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول �صحار �ش.م.م
يعلن ها�شم بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركــة �أ�صول �صحار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٢٤٢٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٢١١١٥٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عا�صم بن �سعيد بن حميد العدوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق احلياة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عا�صم بن �سعيد بن حميد العدوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بريق احلياة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1056721عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجلنيبي العاملية لل�سيارات والتجارة (املنطقة احلرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة اجلنيبي العاملية
لل�سيارات والتجارة (املنطقة احلرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم
 ،1218149عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للحياة الع�صرية �ش.م.م
يعلـن مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
عمان للحياة الع�صرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1057888عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكية للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة امللكية للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1022372عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة يو�سف بن حميد بن
علي الوهايبي و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري
بالرقم  ،1067700عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن �أحمد اجلحفلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفتوة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن �أحمد اجلحفلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الفتوة الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1059638عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ها�شم بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الأمل الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن ها�شم بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بوابة الأمل الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1104010عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن من�صور بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �سعيد العامري و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن من�صور بن �سعيد العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع �سعيد العامري
و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1047308عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة توافق املتحدة العاملية  -تو�صية
يعلـن عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�صواعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة توافق املتحدة
العاملية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1252874عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن �أحمد بن �سعد �صفرار
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براري ال�سالمة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �أحمد بن �سعد �صفرار ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة براري ال�سالمة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1743473عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خط ال�سماء للأعمال الكهروميكانيكية �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة خط ال�سماء للأعمال
الكهروميكانيكية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1346575عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سيف بن را�شد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �سيوح العار�ض للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سيف بن را�شد الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة رمال �سيوح العار�ض
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1264159عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن نا�صر بن را�شد املطاعني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر وجميع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن نا�صر بن را�شد املطاعني ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بدر وجميع للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،8064920عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان لل�سيارات احلديثة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة
بهوان لل�سيارات احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1347524ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان املتحدة لل�سيارات �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة
بهوان املتحدة لل�سيارات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1347516
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان العاملية لل�سيارات �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة
بهوان العاملية لل�سيارات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1347510
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات العاملية الع�صرية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة
ال�سيارات العاملية الع�صرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1347515ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سعود لل�سيارات �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة
حممد بن �سعود لل�سيارات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1347514ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفــي ل�شركـ ــة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1702793ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط البحرية �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفــي ل�شركـ ــة م�سقط البحرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1259237ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للت�أثيث والت�صميم الداخلي �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفــي ل�شركـ ــة العاملية للت�أثيث والت�صميم الداخلي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة
ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1100482ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ماجد بن خليفة بن عامر الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقدم الغربية �ش.م.م
يعلـن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة التقدم الغربية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1767895عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطيء اجلزيرة العربية �ش.م.م
يعلـن ماجد بن خليفة بن عامر الريامي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �شاطيء اجلزيرة العربية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1738313عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الها�شمي والغيالين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الها�شمي والغيالين
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1026373عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن عي�سى بن عبدالرحمن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام املجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن عي�سى بن عبدالرحمن الزدجايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �سهام املجد
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،1082953
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال ال�شاخمية الذهبية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة رمال ال�شاخمية
الذهبية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1132448عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عي�سى بن �سعيد بن عي�سى ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيماء الدولية �ش.م.م
يعلـن عي�سى بن �سعيد بن عي�سى ال�شعيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة هيماء الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1024584عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شكيلي للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حمد بن �سعيد ال�شكيلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع ال�شكيلي للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1266188عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الرقمية احلديثة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الواحة الرقمية احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1015731عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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