
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1473(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بالتعيني فـي بع�ض املنا�سب. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٩4/2022 

باإن�ساء املدينة الطبية لألأجهزة الع�سكرية واألأمنية  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٩٥/2022 

واإ�سدار نظامها.

بتعيني رئي�ض للمدينة الطبية لألأجهزة الع�سكرية  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٩٦/2022 

واألأمنية .

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
              ديوان البالط ال�سلطاين
              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
                                                  وزارة العـــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة

�سادر فـي 2022/12/22 بتخويل �سفة ال�سبطية  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/12٩ 

الق�سائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�سرائب.

رقم 
ال�سفحة

األأحــد 1 جمادى األآخرة 1444هـ                                                  املوافـق 2٥ دي�سمبـر 2022م

1٩

20

27

31

3٥



رقم 
ال�سفحة

37

٦3

87

٩3

117

120

�سادر فـي 2022/12/22 باإ�ســـدار ألئحــة الرقابــــة  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/130 

على املحامني ومكاتب املحاماة وال�سركات املدنية 

األأمـوال  غـ�سل  مكافحـــة  �ســــــاأن  فـي  للمحاماة 

ومتويـل األإرهـاب.

                  وزارة اإلإ�سكــــان والتخطيط العمراين
�سادر فـي 2022/12/2٥ باإ�سدار ألئحة الرقابة على  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/244 

مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاألت العقارية 

غ�ســـل  مكافحة  �ســـاأن  فـي  العقاريــني  واملطوريــن 

األأمـوال ومتويـــل األإرهـــاب.                                            

            وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار
تنظيم  باإ�سدار ألئحة   2022/12/21 فـي  �سادر  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم ٦1٩/2022 

مزاولــة ن�ســـاط الت�سويــق والرتويج علــى املواقــع 

األإلكرتونيــة وو�سائـــل التوا�ســـل األجتماعــي.

�سادر فـي 2022/12/22 باإ�ســدار ألئحــة الرقابــة  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم ٦21/2022 

علـى مكاتـب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات 

القيمة  ذات  واألأحجار  الثمينة  املعادن  و�سركات 

ب�ساأن مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب.

          وزارة العمـــــــل
قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/47٩    �ســـادر فــــــي 2022/12/21  بتعديل بع�ض اأحكام 

الألئحة التنظيمية للجان األنتخابية لألحتاد 

العام لعمال �سلطنة عمان.

                              املجلــ�س اإلأعلــى للق�ســــاء

قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2022/234    �ســـادر فــــــي 2022/12/1٥ ب�ساأن حتديد الر�سوم 

امل�ستحقة على اأعمال الكاتب بالعدل.



                                           اللجنة الوطنية ملكافحة اإلإرهاب 

قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2022/1    �ســـادر فــــــي 2022/12/22 باإ�سدار ألئحة اإجراءات 

ال�سادرة مبوجب  األأمن  قرارات جمل�ض  تنفيذ 

حول  املتحدة  األأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل 

منع وقمع األإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها.

                                           وزارة العـدل وال�سـوؤون القانونيـة 
ا�ستـــــــــدراك.                           

                           هيئة تنظيم اإلت�ساإلت
ا�ستـــــــــدراك.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار

األإعألنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العألمــات التجاريـــة.

اإعألن ب�ساأن العألمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجألت بالرتخي�ض باألنتفاع.

اإعألن ب�ساأن العألمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجألت بانتقال ملكيتها.

اإعألن ب�ساأن جتديد مدة حماية عألمات جتارية م�سجلة.

ا�ستــدراك.

                                                اإلأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات

اإعألن عن طرح املناق�سة رقم ٥٩/2022.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة دليل �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكيل للمقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير الوا�سط للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة املجد للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ض للهند�سة واألإن�ساءات �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجيلي التعاونية - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحر العيون للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة للريا�سة عنوان �ض.م.م.

 اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار ال�سرق - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور البداية الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر الذهبي العاملية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا األإبداع املتقدمة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي القاب�سة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سلوم احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج �سموخ جعألن �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدع للت�سميم الهند�سي �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز اأحمد للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بركات الظاهرة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول قرن اجلارية - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأم �سجى املميزة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة فلج القبائل للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالة الذهبية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة للخدمات الهند�سية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة األأمل - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنون جمان للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط دوت للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة �سعراء �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �سعيد حممد مزيود ال�سحي للتجارة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول الذكية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي بدية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكوين املتطورة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سباب ظفار لريادة األأعمال - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيذانة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للخياطة والتطريـــز - ت�سامنيـــة.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم امل�سهور - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض احلديثة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املميز للخدمات الفنية والتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنواء املحيط للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الريا�ض احلديثة للتطوير واألإعمار - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ض اخلري �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دماء احلديثة �ض.م.م

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأعزاء التجارية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآكت للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات البحرية املختارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  امل�ستقبل للهند�سة واألإعمار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال الباطنة املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزائن احلبل للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار الفرات للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء ال�سنينة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رماح جمان للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر خلدمات حقول النفط �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سك اخلال�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عطاء ظفار للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد ألإدارة األأمألك �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  ال�سور الألمع للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج �سحار العاملية للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأطل�ض املألحية للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

واإدارة  التقنية  لأل�ست�سارات  املحرتفون  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعألن 

املباين - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال لتجارة القرطا�سية والهدايا - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان البحرين - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ البحرين للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور جمان للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرنك املتكاملة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سر املعمور املا�سي �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الود املنور املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل العقار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الباطنة املتميزة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر البداية للتجارة - تو�سية.

النا�سري  �سعيد  بن  حممد  بن  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعألن 

للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن املزروعي للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد يو�سف �سعيد حممد املدفع احلارثي 

و�سريكه للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  األآية العاملية �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال زكيت للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطيف الهند�سية للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العفية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآمال بدية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف عمق للتجارة - ت�سامنية. 

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الطوق للتجارة واألإعمار - ت�سامنية.

 اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب األأ�سد للطاقة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماهر ال�سرفـي و�سركائه للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور الغرب �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائح العوابي للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تألل النيل للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سحار للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الف�سية لألأعمال واأل�ستثمار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر مدينة النه�سة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبت�سام واأبرار للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد العي�سائي للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان املعبيلة املتميزة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريف الربميي العاملية للتجارة واملقاوألت �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزألن اخلو�ض للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترقية املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنيزف احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الر�سافة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متكني الوطنية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب �سنا�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سخ اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سحم املتكاملة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر القناطر للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املعبيلة املا�سية �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى ليايل لبنان األأخ�سر �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الع�سرية املتكاملة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطاع ال�ساد�ض �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األإتقان ال�ساملة للهند�سة والت�سييد �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الواحة الوطنية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض خلدمات التاأمني �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سني الفار�سي للتجارة - تو�سية.

اإبراهيم بن �سعود بن بدر الهنائي واأوألده  اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 

للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بو�سر للتجارة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور حفيت اجلديدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأع�سان العنب �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان العربية لتغليف األأنابيب �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سأللة ل�سناعة األأجهزة الطبية �ض.م.ع.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تألل العنيج لأل�ستثمار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تألل العنيق لأل�ستثمار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار عوقد ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية جمان للتجارة �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الذهبية ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار احلومانية - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراعي الردة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم الديل املميزة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوح جبال األأن�سب لألإن�ساء - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافـي احلديثة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركيزة لألإن�ساء والتعمري �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املعايل لألإن�ساءات والتعمري �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي واأوألده 

للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظفرة اخل�سراء للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف �سليمان حممد مزيود ال�سحي للتجارة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاد و�سيف اأبناء �سواف للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عدنان بن اأحمد بن عبداللـه الكم�سكي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرادبور للتجارة واأل�ستثمار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء العاملية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء الوطنية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سال اجلزيرة املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعود العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعارف الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرجان البحر الف�سي �ض.م.م.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآمال التل للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم اإبراء للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحري املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج خور ر�سل للمقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهبوب الغربي للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�سرق للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة برزمان للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان �سناو للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األإخأل�ض ملواد البناء - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سام�سي األأوىل للتجارة �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغذاء األأخ�سر للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف الديل للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيجيت عمان لل�سيارات �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة ال�سا�سة الزرقاء �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داري للتطوير التجاري - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن نا�سر بن خلفان العامري واإخوانه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح �سامراء احلديثة للتطوير واألإعمار - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح البرتاء للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوليجرين �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن املا�سي الدولية للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العادل للحلول التجارية �ض.�ض.و.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد علي �سليمان مزيود ال�سحي للتجارة �ض.�ض.و.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات ظفار �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الفردو�ض للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنال العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو را�سد ال�سكيلي للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعا�سرة للم�ساريع التجارية - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سداقة الثنائية للتجارة واألأعمال �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض ال�سرق املا�سية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرقي للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم األأزرق للتجارة ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقل األأخ�سر الدويل �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع األعتماد الذهبية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهجة الوطنية للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمال العاطفي و�سركائه للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العاملية للم�ساريع الدولية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية احلديثة ال�ساملة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العرب لل�سرياميك �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عنوان اجلنوب للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النيل اخلالد للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ض األأ�سد �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن جمعة بن �سامل العربي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات الفاخرة �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح األأبي�ض العاملية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الطحامي احلديثة - تو�سية.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حف�سة للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سياء احلألنيات للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض احلجر الدولية �ض.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية لوى للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلكيم املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعيلي واملقبايل للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تألل �سمد اجلديدة للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األآفاق التجارية املتكاملة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سامل بن حمد املقبايل واأوألده 

�سامل وحميد - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مألذ الطري الوطنية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال البحرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطايا للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر امل�سنعة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األحتاد العربي للمقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحارة الدولية �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة عبداللـه للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكان الذهبي لألإن�ساءات �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد التطوير للم�ساريع - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأبجد الوطنية - ت�سامنية.
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اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربنوف للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غياثي الهند�سية للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمرة فنجاء الذهبية للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق املنى املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحروقي للنقليات واأل�ستثمار �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الباطنة احلديثة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن مطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأ�سواق املتحدة للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ألآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قألئد ال�سمال للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر الفطي�سي واأوألده للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتى ال�ساعد للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الغألجي للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب الربكة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الريف للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حزام �ساطئ اخلليج للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأداء ال�سحيح ال�ساملة للتجارة واملقاوألت - 

ت�سامنية.

للتجارة  الزدجايل  ميثم  اأبو  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعألن 

واملقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماك�سويل لألأحجار �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن خويطر للتجارة - تو�سية.
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اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األحتاد اجلنوبية للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامر املتحدة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط يتي �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريال املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامر لتنظيم واإدارة وت�سويق األأحداث 

الريا�سية واملغامرات �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني �سبح للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطا�ض �سحار التجارية �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء بونت للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة العاملية �ض.م.م. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الطريف احلديثة للتجارة واملقاوألت - 

ت�سامنية. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع املي�سور للمنتجات احلديدية �ض.م.م. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرار احلا�سم للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات الوطن األأخ�سر للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الربكة اخل�سراء للتجارة �ض.م.م.

واأوألده  عكعاك  �سعيد  اأحمد  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعألن 

للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفي�ض العرب للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املازم الوطنية �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجاد وح�سني للتجارة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز تقى للت�سوق �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنيف اخل�سراء للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
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اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع ال�سمال للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األ�ستقرار العربية للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الهفوف للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمار بن اأحمد �سامليني الروا�ض و�سريكه 

للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما ثمريت الذهبية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سيم اخليال الربونزي �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تألل الوقبة ال�ساملة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى اجلزيرة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج نزوى احلديثة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيد للطاقة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنار للتموين وال�سيافة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براحة الفلج للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء الربميي �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدلو احلديثة �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض العطور للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحم ال�ساخمة الوطنية - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز األحتاد اخلليجي للمقاوألت �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للغو�ض واخلدمات الفنية البحرية �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعدن النادر �ض.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول م�سقط للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٩٤/2022

بالتعيني فـي بع�ض املنا�سب

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعني كل من األآتية اأ�سماوؤهم فـي املن�سب املبني قرين ا�سمه:
- الدكتور وائل بن �سيف بن �سامل احلرا�سي وكيال لوزارة األأوقاف وال�سوؤون الدينية.
- الدكتور �سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيال لوزارة ال�سحة لل�سوؤون ال�سحية.

- حم�سن بن حمد بن �سيف احل�سرمي وكيال لوزارة الطاقة واملعادن. 
لرئي�س وحدة متابعة  نائبا  البو�سعيدي  بدر  بن  بن هالل  الدكتور منذر  ال�سيد   -

تنفيذ روؤية عمان 2040 بالدرجة اخلا�سة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 2٨ من جمادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: 22 من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 95/٢٠٢٢

باإن�ساء املدينة الطبية لألأجهزة الع�سكرية واألأمنية واإ�سدار نظامها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33 ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة 

باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية )املدنية والع�سكرية(،
وعلى نظام اجلهاز األإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/ 2020،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

تن�ساأ مدينة طبية ت�سمى "املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية" تكون لها ال�سخ�سية 
األعتبارية، وتتمتع باأل�ستقالل املايل واألإداري، ويعمل فـي �ساأنها باأحكام النظام املرفق. 

املــادة الثانيـــة

يكون مقر املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية فـي حمافظة م�سقط، ويجوز بقرار 
من جمل�س اإدارة املدينة اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات األأخرى.

املــادة الثالثـــة

توؤول اإلى املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية كافة املخ�س�سات واألأ�سول واحلقوق 
واأللتزامـــــات واملوجــــودات اخلا�ســـــة باخلدمات الطبيــــة فـي كل من: املكتب ال�سلطـــــاين، 
ووزارة الدفاع، و�سرطة عمان ال�سلطانية، و�سوؤون البالط ال�سلطاين، وجهاز األأمن الداخلي، 

واحلر�س ال�سلطاين العماين، وقوة ال�سلطان اخلا�سة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

الطبية  الوظائف  �ساغلو  واألأمنية  الع�سكرية  لالأجهزة  الطبية  املدينة  اإلى  ينقل  كما 
فـي  الطبية  اخلدمات  فـي  العاملني  املوظفـني  من  وغريهم  امل�ساعدة  الطبية  والوظائف 

اجلهات امل�سار اإليها، بذات رتبهم ودرجاتهم وخم�س�ساتهم املالية.
ويكون اإعمال ما ورد فـي هذه املادة وفقا لالآلية وال�سوابط التي يقرها جمل�س اإدارة املدينة 
الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية، بعد التن�سيق مع روؤ�ساء وقادة الوحدات فـي األأجهزة 

الع�سكرية واألأمنية.
املــادة الرابعــــــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية اللوائح والقرارات 
الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح 
املر�سوم،  هذا  من  الثالثة  املادة  فـي  عليها  املن�سو�س  اجلهات  فـي  بها  املعمول  والقرارات 
وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا املر�سوم، والنظام املرفق، ومبا أل يتعار�س مع 

اأحكامهما.
املــادة اخلام�ســـــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو النظام املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة ال�ساد�ســــة

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

�سـدر فـي: ٢8 من جمـادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢٢ من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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نظام املدينة الطبية لألأجهزة الع�سكرية واألأمنية 

الف�سل األأول

تعاريف واأحكام عامة

املــادة ) ١ ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

املدينة الطبية: 

املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية.

املجلــــ�س: 

جمل�س اإدارة املدينة الطبية.

رئي�س املجل�س: 

رئي�س جمل�س اإدارة املدينة الطبية.

الرئي�س: 

رئي�س املدينة الطبية.

األأجهزة الع�سكرية واألأمنية: 

املكتب ال�سلطاين، ووزارة الدفاع، و�سرطة عمان ال�سلطانية، و�سوؤون البالط ال�سلطاين، 
وجهاز األأمن الداخلي، واحلر�س ال�سلطاين العماين، وقوة ال�سلطان اخلا�سة.

املــادة ) ٢ ( 

ت�سري على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة فـي املدينة الطبية اأحكام 
املر�سوم ال�سلطاين ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية 
الوظيفـية،  ل�سوؤونهم  التنظيمية  والالئحة  اإليه،  امل�سار  والع�سكرية(  )املدنية  احلكومية 

ويكون ملنت�سبي املدينة الطبية زيهم الر�سمي املوحد اخلا�س بهم.
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الف�سل الثاين

اأهداف املدينة الطبية

املــادة ) 3 ( 

تهدف املدينة الطبية اإلى حتقيق األآتي:

وبع�س    1 واأ�سرهم،  واألأمنية  الع�سكرية  األأجهزة  ملنت�سبي  ال�سحية  الرعاية  توفـري 
من  قرار  يحدده  ملا  وفقا  وذلك  للعالج،  امل�ستحقني  وذويهم  واألأ�سخا�س  اجلهات 

املجل�س فـي هذا ال�ساأن.
تفعيل �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تاأمني اخلدمات ال�سحية ملنت�سبي األأجهزة الع�سكرية    2

واألأمنية واأ�سرهم فـي كافة اأنحاء �سلطنة عمان فـي حدود املوارد املالية املتاحة.
تعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ساأن تطوير القطاع ال�سحي لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية،    3

والنهو�س به، واأل�ستفادة من التقنيات احلديثة. 
تنمية واإعداد وتاأهيل الكوادر الطبية واملوارد الب�سرية فـي املدينة الطبية.    

الف�سل الثالث

اخت�سا�سات املدينة الطبية 

املــادة ) ٤ ( 

للمدينة الطبية فـي �سبيل حتقيق اأهدافها، ممار�سة كافة ال�سالحيات ذات ال�سلة بتوفـري 
اخلدمات ال�سحية وخا�سة األآتي:

الع�سكرية    1 األأجهزة  فـي  واملوؤهلة  املتوفرة  بالكوادر  الذاتي  للت�سغيل  خطة  و�سع 
واألأمنية، ويجوز لها األ�ستعانة مبوؤ�س�سات القطاع اخلا�س فـي خطة الت�سغيل، متى 

ما كان ذلك جمديا من الناحية الفنية واملالية.
و�سع اللوائح املنظمة لعمل املدينة الطبية.   2
املدينة    3 داخل  الطبية  التخ�س�سات  ممار�سة  ومعايري  وا�سرتاطات  �سوابط  و�سع 

الطبية.
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امل�ستخدمة     واألأجهزة  واألأدوات  واملعدات  للمواد  الفنية  املوا�سفات  ومراقبة  و�سع 
فـي املدينة الطبية، ومراقبة �سالحيتها.

تنفـيذ برامج تدريب وتاأهيل ورفع كفاءة العاملني فـي املدينة الطبية.   5
ال�سلة      ذات  والدولية  األإقليمية  واألجتماعات  املوؤمترات  فـي  �سلطنة عمان  متثيل 

باخت�سا�سات املدينة الطبية.
اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.   7

الف�سل الرابع

اإدارة املدينة الطبية

املــادة ) 5 ( 

يتولى اإدارة املدينة الطبية وتنظيم �سوؤونها جمل�س اإدارة ي�سكل برئا�سة نائب رئي�س الوزراء 
ل�سوؤون الدفاع، وع�سوية كل من:

نائبا لرئي�س املجل�س. 1   وزير املكتب ال�سلطاين   
2   وزير ال�سحة.

3   املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك.
    اأمني عام وزارة الدفاع. 

ويح�سر الرئي�س جميع اجتماعات املجل�س، دون اأن يكون له �سوت معدود.

املــادة ) 6 (
ملمار�سة  الالزمة  األإجراءات  واتخاذ  القرارات  واإ�سدار  ال�سالحيات  كافة  للمجل�س  يكون 

اخت�سا�سات املدينة الطبية، وحتقيق اأهدافها، وب�سفة خا�سة ما ياأتي:

ر�سم ال�سيا�سة العامة للمدينة الطبية، ومتابعة تنفـيذها.  1
فـيها،    2 الفرعية  األإدارية  والتق�سيمات  الطبية،  للمدينة  التنظيمي  الهيكل  اعتماد 

وحتديد اخت�سا�ساتها.
اعتماد اللوائح املنظمة لعمل املدينة الطبية مبا فـي ذلك اللوائح املالية واألإدارية    3

وألئحة �سوؤون املوظفـني.
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حتديد الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها املدينة الطبية مقابل اخلدمات التي تقدمها    
للغري، بعد موافقة وزارة املالية.

اعتماد امليزانية ال�سنوية للمدينة الطبية، واحل�ساب اخلتامي.   5
املوافقة على األتفاقيات والعقود التي تربمها املدينة الطبية مع الغري.    

املــادة ) 7 ( 

له  املجل�س، ويجوز  رئي�س  بناء على دعوة  األأقل كل عام  املجل�س )2( مرتني على  يجتمع 
دعوة املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك.

وللمجل�س األ�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�سور اجتماعاته دون اأن يكون له �سوت معدود.
وحتدد بقرار من رئي�س املجل�س اإجراءات انعقاد اجتماعات املجل�س، واآلية اتخاذ قراراته.

املــادة ) 8 ( 

يكون للمدينة الطبية رئي�س ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.

املــادة ) 9 ( 

ال�سلطانية  واملرا�سيم  للقوانني  وفقا  الوحدة  لرئي�س  املقررة  ال�سالحيات  للرئي�س  يكون 
املعمول بها، وميثل املدينة الطبية اأمام الق�ساء، وفـي �سالتها بالغري.

املــادة ) ١٠ ( 

تكون للرئي�س كافة ال�سالحيات الالزمة لتنفـيذ �سيا�سة املدينة الطبية، وقرارات املجل�س، 
وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي:

اإدارة املدينة الطبية واألإ�سراف على موظفـيها.   1
اإعداد خطط وبرامج العمل فـي املدينة الطبية، وعر�سها على املجل�س لالعتماد.   2
اإعداد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، وعر�سه على املجل�س لالعتماد.   3
اخلتامي، وعر�سهما     واحل�ساب  الطبية،  للمدينة  ال�سنوية  امليزانية  م�سروع  اإعداد 

على املجل�س لالعتماد.
الطبية،   5 املدينة  باخت�سا�سات  ال�سلة  ذات  واللوائح  القوانني  م�سروعات  اإعداد 

وعر�سها على املجل�س ألتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.
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التوقيع على الت�سرفات املالية فـي احلدود املبينة فـي اللوائح املعمول بها فـي املدينة     
الطبية.

اإبرام كافة العقود الالزمة لت�سيري �سوؤون املدينة الطبية بعد موافقة املجل�س.   7
اتخاذ األإجراءات الالزمة لزيادة ال�سعة األ�ستيعابية من األأ�سرة الطبية، متى ما دعت     

احلاجة اإلى ذلك بعد موافقة املجل�س.
اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س.    

املــادة ) ١١ ( 

يكون الرئي�س م�سوؤوأل اأمام املجل�س عن �سري العمل فـي املدينة الطبية، وعن تنفـيذ ال�سيا�سة 
املعتمدة، وقرارات املجل�س ذات ال�سلة، ويجب على الرئي�س اإعداد تقارير دورية عن ن�ساط 
املدينة الطبية و�سري العمل بها وعر�سها على رئي�س املجل�س، واإعداد تقرير �سنوي فـي هذا 

ال�ساأن يرفع اإلى املجل�س.
املــادة ) ١٢ ( 

يجوز للرئي�س بعد موافقة املجل�س األ�ستعانة مبوؤ�س�سات القطاع اخلا�س فـي �سبيل تنفـيذ 
اخت�سا�سات املدينة الطبية.

الف�سل اخلام�س

مالية املدينة الطبية

املــادة ) ١3 ( 

تكون للمدينة الطبية ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع اإلى وزارة املالية بعد موافقة املجل�س، 
وتبداأ ال�سنة املالية للمدينة الطبية فـي اليوم األأول من �سهر يناير، وتنتهي فـي احلادي 
والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام، وتبداأ ال�سنة املالية األأولى من تاريخ العمل بهذا 

النظام، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام ذاته.

املــادة ) ١٤ ( 

تعفى املدينة الطبية من جميع اأنواع ال�سرائب والر�سوم، وذلك دون األإخالل باأحكام قانون 
اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/96

بتعيني رئي�س للمدينة الطبية لألأجهزة الع�سكرية واألأمنية 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/95 باإن�ساء املدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية واألأمنية 

واإ�سدار نظامها،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعني املهند�س عدي بن هالل بن نا�سر املعويل رئي�سا للمدينة الطبية لالأجهزة الع�سكرية 

واألأمنية بالدرجة اخلا�سة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 2٨ من جمادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 22 من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة 2022م
 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سـل ح�سـرة �ساحـب اجلاللـة ال�سلطـان هيثـم بن طـارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام اآل�ستحقاق للثقافة والعلوم والفنون واآلآداب من الدرجة الثانية للفائزين بجائزة 

ال�سلطان قابو�س للثقافة والفنون واآلآداب لعام ٢٠٢٢م، وذلك لكل من:

املجــــالا�ســـم الفائـــزم

حتقيق الرتاث العماينحـــارث بن حممـــد بن �سامــــ�س البطا�ســي١

الفــــرق امل�سرحيــــةفرقـــــــة م�ســــــرح الــــــــدن للثقافــــــــة والفــــــن٢

املقالــــــةالدكتورة منى بنت حربا�س بن �سبيط ال�سليمية٣

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ ٢٧ من جمادى اآلأوىل ١444هـ، املوافـــق ٢١ من دي�سمرب ٢٠٢٢م.
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وزارة العـدل وال�شـوؤون القانونيـة
قــرار وزاري

رقــم 2022/129
بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�شرائب

ا�ستنادا اإلى نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 
اإلإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٤/٣٢،

واإلى قانون اإلإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٩/٩7،
واإلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢00٩/٢8،

واإلى قانون ال�سريبة اإلنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢01٩/٢٣،
واإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢0٢0/1٢1، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

فـي نطاق  كل   - ال�سرائب  فـي جهاز  املرفق  فـي اجلدول  الواردة  الوظائف  �ساغلو  يخول 
اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز اإلإداري للدولة امل�سار اإليه، وقانون �سريبة 
الدخل امل�سار اإليه، وقانون ال�سريبة اإلنتقائية امل�سار اإليه، وقانون �سريبة القيمة امل�سافة 

امل�سار اإليه، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا إلأحكامها.

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

�شـدر فـي: 28 من جمـادى األأولـى 1444هـ
املوافـــــق: 22 من دي�شمبـــــــــــــــــر 2022م

د. عبداللـه بن محمد بن �شعيد ال�شعيدي 
 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�ســـــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 
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اجلـــدول املرفـــق بالقــرار الــوزاري 

رقــــم 2022/129

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�شرائب

الــوظيفـــــــــةم

اأخ�سائي امتثال �سريبي1

اأخ�ســــــائـي حت�سيــــــــــل٢

اأخ�ســــائي تنفـيـذ اإداري٣
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قــرار وزاري 
رقـــم ١٣0/2022

باإ�صـــدار الئحــة الرقابــــة على املحامني ومكاتب املحاماة
 وال�صركات املدنية للمحاماة فـي �صــاأن مكافحة غ�صل االأمـوال ومتويـل االإرهـاب

ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة ال�شوؤون القانونية 

فـي وزارة واحـــدة ت�شمـــى وزارة العــدل وال�شوؤون القانونية وحتديد اخت�شا�شاتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

واإىل قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/108،

واإىل قانون مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2016/30،

واإىل القــرار الوزاري رقـــم 2021/25 باإ�شـــدار إلئحــة الرقابــــة على املحامني ومكاتب املحاماة 

وال�شركات املدنية للمحاماة ب�شــــاأن مكافحــــة غ�شــــل اإلأمــــوال ومتويــــل اإلإرهــــاب، 

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �شاأن الرقابــة علـــى املحامـــني ومكاتـــب املحامـــاة وال�شركــــات املدنيـــة للمحامــاة 

فـي �شــــاأن مكافحــــة غ�شــــل اإلأمــــوال ومتويــــل اإلإرهــــاب، باأحكام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة
إلأحكـــام  طبـــقا  اأو�شاعهـــا  توفـيــــق  للمحامـــاة  املدنيـــة  وال�شركـــات  املحامـــاة  مكاتــب  علـــى 

الالئحـــة املرفقة خالل مدة إل تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شرها فـي اجلريدة 

الر�شمية.

املــادة الثالثــــة
يلغى القــرار الوزاري رقـــم 2021/25 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي: 2٨ من جمـادى االأولـى ١444هـ
املوافـــــق: 22 من دي�صمبـــــــــــــــــر 2022م

د. عبداللـه بن محمد بن �صعيد ال�صعيدي 
 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�شـــــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 
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الئحــــة الرقابــــة علــى املحامــني ومكاتــب املحامـاة 

وال�صركات املدنية للمحاماة  فـي �صاأن مكافحة غ�صـل االأموال ومتويل االإرهــاب

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، املعنى ذاته املن�شو�ض 

للكلمات  يكون  كما  اإليه،  امل�شار  اإلإرهاب  ومتويل  اإلأموال  غ�شل  مكافحة  قانون  فـي  عليه 

والعبارات اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ض �شياق الن�ض معنى اآخر:

الـــوزارة: 

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية.

القانــون: 

قانون مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

اللجنــة: 

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

املركــز: 

املركز الوطني للمعلومات املالية.

الفاتــف: 

جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�ش�شت �شنة 1989م، مقرها 

مدينة باري�ض فـي فرن�شا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

املديريــة: 

املديرية العامة لل�شوؤون العدلية فـي الوزارة.

املدير العام: 

املدير العام للمديرية.

الدائــرة: 

دائرة �شوؤون املحامني فـي املديرية.
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الق�صـــــم: 

ق�شم مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب فـي الدائرة.

املحامــي: 

كل من يقيد فـي جداول املحامني وفقا لقانون املحاماة امل�شار اإليه.

املكتــــب: 

مكتب املحاماة املرخ�ض له وفقا لقانون املحاماة امل�شار اإليه.

ال�صركــة: 

ال�شركة املدنية للمحاماة املرخ�ض لها وفقا لقانون املحاماة امل�شار اإليه.

الطرف الثالث: 

موؤ�ش�شة مالية اأو اإحدى املهن اأو اإلأعمال غري املالية املحددة فـي �شلطنة عمان، اأو فـي دولة 

غ�شل  مكافحة  مبتطلبات  اإللتزام  ب�شاأن  خمت�شة  �شلطة  ورقابة  لتنظيم  تخ�شع  اأجنبية 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب تعادل تلك املعمول بها فـي �شلطنة عمان، إل �شيما فـيما يتعلق 

بالعناية الواجبة جتاه العميل وحفظ ال�شجالت.  

العمليات امل�صبوهة اأو غري االعتيادية: 

العمليات التي يتعني اإلإبالغ عنها فـي حال اإل�شتباه اأو عند وجود اأ�شباب معقولة لال�شتباه 

حماولة  عند  اأو  اإلإرهاب  متويل  اأو  اإلأموال  بغ�شل  اأو  اجلرمية  بعائدات  تتعلق  اأنها  فـي 

اإجرائها ب�شرف النظر عن قيمتها. 

م�صوؤول االلتزام: 

ال�شخ�ض الذي يعني من قبل املكتب اأو ال�شركة للتاأكد من التزام املحامي، واملكتب اأو ال�شركة 

والعاملني فـيهما مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.

الدول عالية املخاطر: 

الـــدول امل�شنفــة �شمــن قائمة الدول عالية املخاطر على امل�شتوى الدويل طبقــا للبنـــد )ك( 

من املادة )13( من القانون.
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االأ�صخا�ص املعر�صون للمخاطر: 
والع�شكريـني  والقــ�شاة  كال�شيا�شيني  العليا  الوظائــف  اإحـــدى  ي�شغـــل  اأو  �شغــــل  مـــن  كــــل 

التنفـيذيني  وامل�شوؤولـــني  الت�شريعية  ال�شلطة  واأع�شاء  والدبلوما�شيني  الدين  وعلماء 

العمالية  والنقابـــات  واخلريية  املهنية  اجلمعيات  وروؤ�شاء  للدولة،  اململوكة  ال�شركات  فـي 

والفنانني وغريهم من ال�شخ�شيات العامة، واأي �شخ�ض طبيعي اأوكلت اإليه وظيفة بارزة 

فـي منظمة دولية، مثل املديرين، ونواب املديرين، واأع�شاء جمل�ض اإلإدارة واأفراد عائالتهم 

"املقربني" زمالء العمل املقربني املعروفـني على نطاق وا�شع  بــــ  واملقربني منهم، ويق�شد 

اأو عام اأو امل�شت�شارين ال�شخ�شيني اأو اأي اأ�شخا�ض فـي و�شع ميكنهم من اإل�شتفادة ب�شكل 

كبري من روابط العمل الوثيقة مع ال�شخ�ض املعر�ض للمخاطر بحكم من�شبه، كما يق�شد 

باأفراد العائلة املبا�شرة الوالدين، اإلإخوة واإلأخوات، واإلأبناء، الزوج اأو الزوجة، وعائلة زوج 

اأو زوجة ال�شخ�ض املعر�ض للمخاطر بحكم من�شبه. 

املــادة ) 2 (

اأو تنفـيذهم  اإعدادهم  اأحكام هذه الالئحة على املحامني واملكاتب وال�شركات عند  ت�شري 

معاملة ل�شالح عمالئهم اأو نيابة عنهم تتعلق باأي من اإلأن�شطة املحددة فـي البنود )1، 2، 3، 4، 5( 

من الفقرة )ج(، والبنود )1، 2، 3، 4، 5( من الفقرة )د( من املادة )4( من القانون.

املــادة ) ٣ (

يجب على املحامني واملكاتب وال�شركات موافاة الق�شم باإلأن�شطة التي ميار�شونها واملرتبطة 

اأو ذات ال�شلة بواحد اأو اأكرث من اإلأن�شطة املن�شو�ض عليها فـي املادة )2( من هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

وال�شوابط  اإلإجراءات  كافة  بتطبيق  اإللتزام  وال�شركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

والتدابري املن�شو�ض عليها فـي القانون، وهذه الالئحة، وتلك التي ت�شعها الوزارة واجلهات 

التـــي يقومون بها ل�شالح موكليهم  املعامــــالت  ا�شتغـــالل  املخت�شة اإلأخرى ل�شمان عدم 

إلأغرا�ض غ�شل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب.

املــادة ) 5 (

يجب على املحامني واملكاتب وال�شركات اإللتزام مبتطلبات تقييم املخاطر، وفقا لالآتي:
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1 - حتديد وتقييم وفهم خماطر غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب اخلا�شة باأعمالهم 

وتوثيقه، واأي معلومات اأ�شا�شية، وحتديثها با�شتمرار واإتاحتها للوزارة ولل�شلطات 

املخت�شة اإلأخرى عند الطلب. 

2 - مراعاة كافة عوامل املخاطر ذات ال�شلة وعلى وجه اخل�شو�ض اإلآتي:  

 اأ - خماطر العميل.

ب - البلــــد اأو املوقـــع اجلغرافـي الذي يعمل فـيه العميل اأو مكان اإن�شاء اخلدمة 

اأو املعاملة اأو وجهتها.

ج - طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة.

د - قنوات ت�شليم املنتجات واخلدمات.

3 - مراعاة اأي متغريات من �شاأنها اأن تزيد اأو تخف�ض خماطر غ�شل اإلأموال اأو متويل 

اإلإرهاب فـي كل حالة، ومن بني تلك املتغريات اإلآتي: 

 اأ - الغــر�ض مــن عالقــة العمــل، فـي حال كانت عالقات العمل هذه قد اأن�شئت 

بالفعل.

ب - حجم وقيمة املعامالت التي يجريها العميل.

 ج - وترية املعامالت ومدة العالقة مع العميل.

4 - مراعاة املخاطر ال�شائدة التي مت حتديدها خالل عملية تقييم املخاطر على امل�شتوى 

الوطني ككل، والنظر فـي العوامل واملتغريات من اأجل حتديد م�شتوى املخاطر 

الواجب  املخاطر  من  املخففة  العناية  تدابري  من  املنا�شب  وامل�شتوى  اإلإجمالية 

تطبيقها.

5 - اتخـــاذ تدابـــري العنايـــة الواجبـــة املعـــززة فـــي احلــاإلت التي يكون فـيها م�شتوى 

املخاطر مرتفعا، ويجوز فـي احلاإلت التي يكون فـيها م�شتوى املخاطر منخف�شا 

اأموال  بغ�شل  ا�شتباه  وجود  عدم  �شريطة  املخففة  الواجبة  العناية  تدابري  اتخاذ 

يجب  احلاإلت،  جميع  وفـي  املخاطر،  عالية  موؤ�شرات  وجود  اأو  اإرهاب  متويل  اأو 

مراعاة اإللتزام باأحكام املواد: )33(، و)35(، و)36( و)38(، و)39(، و)41(، و)44( 

من القانون.
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6 - يجب عند تطوير وتنفـيذ النهج املبني على املخاطر عمال باملادة )34( من القانون 

مراعاة اإلآتي:

الكافـية بالعميل  املعرفة  اإن�شـــاء ملــف خماطــر للعمالء وحفظه، بناء على   - اأ   

وامل�شتفـيد احلقيقي، والطبيعة املق�شودة لعالقة العمل، وعلى م�شدر اإلأموال.

ب - ت�شنيف العمالء �شمن فئات خماطر تخ�شع مل�شتويات خمتلفة من تدابري 

العناية الواجبة التي يجب تطبيقها ا�شتنادا اإىل تقييم املخاطر.

٧ - و�شع نظام لت�شنيف املخاطر وفقا للفئات اإلآتية:

   اأ - املخاطر املنخف�شة: وتكون وفقا إلأحكام البند )6( من هذه املادة، ون�ض املادة )40( 

من القانون.

ب - املخاطر العادية: وتكون للعمالء الذين إل يحملون خ�شائ�ض العمالء ذوي 

املخاطر املنخف�شة اأو ذوي املخاطر املرتفعة. 

 ج - املخاطر املرتفعة: وفقا للموؤ�شرات املبينة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه 

الالئحة، ويجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة ب�شاأنها وفقا للملحق 

رقم )2( املرفق بهذه الالئحة. 

التي قد تتاأتى عن تطوير  8 - حتديد وتقييم خماطر غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب 

منتجات اأو خدمات جديدة، اأو عن املمار�شات العملية، اأو اآلية الت�شليم، وعن ا�شتخدام 

اأو قائمة. ويجب  اأو قيد التطوير ملنتجات اأو خدمات جديدة  تكنولوجيا جديدة 

اإجراء تقييم للمخاطر قبل اإطالق املنتج اأو اخلدمة اجلديدة، اأو املمار�شات العملية 

التدابري  اتخاذ  ويجب  التطوير،  قيد  اأو  جديدة  تكنولوجيا  ا�شتخدام  قبل  اأو 

املالئمة إلإدارة املخاطر املحددة والتخفـيف منها. 

9 - يجوز اعتماد تدابري العناية الواجبة املخففة فـي احلاإلت التي يتم فـيها حتديد 

خماطر منخف�شة وفقا إلأحكام هذه املادة اأو على امل�شتوى الوطني، مبا يتيح اإدارة 

املخاطر ال�شائدة والتخفـيف منها بطريقة مالئمة، ووفقا حلكم املادة )40( من القانون.

10 - مراعاة تدابري العناية الواجبة املخففة لطبيعة املخاطر املنخف�شة واأن تكون متنا�شبة 

معها، ومن بني هذه التدابري اإلآتي:
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  اأ - اأن يكون التحقق من هوية العميل وامل�شتفـيد احلقيقي بعد اإن�شاء عالقة العمل.

ب - التقليل من وترية عمليات حتديث معلومات التعرف اإىل العميل.

ج - تقليل م�شتوى الرقابة امل�شتمرة وم�شتوى التدقيق فـي املعامالت على اأ�شا�ض 

حد نقدي معقول.

د - عدم احلاجة اإىل جمع معلومات اأو اتخـــاذ تدابـــري لفهم الغر�ض من عالقة 

العمــل والطبيعـــة املق�شـــودة لعالقـــة العمل، وا�شتنتاج ذلك من خالل نوع 

املعامالت اأو عالقة العمل القائمة. 

11 - إل يجوز تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة املن�شو�ض عليها فـي هذه املادة 

فــي احلـــاإلت التـــي يكـــون فـيها هنالك ا�شتــبـــاه بغــ�شل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب 

اأو احتمالية وجود موؤ�شرات عالية املخاطر.

املــادة ) ٦ (

يجب على املحامني واملكاتب وال�شركات اإللتزام باتخاذ تدابري العناية الواجبة، وفقا لالآتي:

 1 - اتخاذ تدابري العناية الواجبة وفقا حلكم البند )اأ( من املادة )33( من القانون، 

فـي احلاإلت اإلآتية:

  اأ - قبل اإن�شاء عالقة العمل.

ب - حني يتم اإل�شتباه بغ�شل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب.

واملعلومات  امل�شتندات  فـي مدى �شحة ومدى كفاية  �شــــكوك  تتولــــد  ج - حيــــن 

الثبوتية التي �شبق احل�شول عليها.

2 - التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على م�شتندات من م�شدر موثوق 

وم�شتقل، ومن خالل البيانات واملعلومات ال�شادرة عن ال�شلطات املخت�شة.

والتحقق من هوية هذا  العميل  بالنيابة عن  يعمـــل  �شخـــ�ض  اأي  علـــى  التعـــرف   -  3

ال�شخ�ض، وطلب دليل على �شحة الوكالة اخلا�شة به وفقا للت�شريعات املعمول بها 

فـي هذا ال�شاأن.

4 - إلأغرا�ض الوفاء باإللتزامات املن�شو�ض عليها فـي البنود)2( و )3( من هذه املادة، 

يجب احل�شول على امل�شتندات الر�شمية اإلآتية �شارية املفعول، للوفاء مبتطلبات 

التعرف على الهوية: 
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  اأ - البطاقة ال�شخ�شية للمواطنني العمانيني.

ب - جواز ال�شفر وبطاقة اإلإقامة للمقيمني فـي �شلطنة عمان.

اإل�شتثمار  وترويج  وال�شناعة  التجارة  وزارة  عن  ال�شادر  التجاري  ال�شجل   - ج 

وفـي حالــــة  عمـــان،  �شلطـــنة  فـي  املوجودة  واملوؤ�ش�شــــات  لل�شركـــات  بالن�شبـــة 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات غري املوجـــودة فـي �شلطنة عمـــان، فـيجب طلب احل�شول 

علـــى امل�شتنـــدات ال�شـــادرة عن ال�شلطــات املخت�شة فـي الدولة التي تاأ�ش�شت 

اأو اأن�شئت فـيها.

تعيني  مت  اأنه  تثبت  التي  املحكمة  واأوامر  والوثـــائق،  واإلأوراق،  امل�شتنــــدات،   - د 

�شخ�ض لتمثيل العميل. 

فـيجب  ال�شابقة،  البنـــود  عليـــهم  تنطبق  الذين إل  العمالء  لباقي  بالن�شبة   - هـ 

احل�شـــول على امل�شتـــندات الثبوتيـــة الر�شميـــة املعتمـــدة مــن قبل ال�شلطات 

اأو الهيئات العامة املخت�شة التي اأ�شدرتها.    

العميل،  الواجبة جتاه  العناية  بذل  قبيل عملية  فـي جميع احلاإلت، يجب من   -  5

والطبيعة  العمل  عالقة  من  الغر�ض  ومعرفة  لفهم  ال�شرورية  التدابري  اتخاذ 

املق�شودة لهذه العالقة، وعند اإلقت�شاء، احل�شول على املعلومات ب�شاأنها.

هـــذا  هوية  مـــن  والتحـــقق  العميل  بالنيابة عن  يعمل  �شخ�ض  اأي  هوية  - حتديد   6

كما يجب حتديد هوية  العميل،  لتمثيل  قانونا  كان مفو�شا  اإذا  وعما  ال�شخـــ�ض 

امل�شتفـيد احلقيقي لكل عالقة عمل اأو معاملة واتخاذ التدابري املعقولة للتحقق 

التي  والبيانات  املعلومات  ا�شتخدام  خالل  من  احلقيقي  امل�شتفـيد  هوية  من 

امل�شتفـيد  معرفة  من  التثبت  يتم  اأن  اإىل  موثوق  م�شدر  من  عليها  احل�شول  مت 

من  موقع  تعهد  على  احل�شول  اأدنى،  كحد  التدابري،  هذه  وت�شمل  احلقيقـــي، 

العمــيل، عند بدء املعاملة اأو عالقة العمل اأو حني يتم بذل العناية الواجبة جتاه 

العمـــيل، يفـيد مبعرفة امل�شتفـيد احلقيقي، ويتعني ال�شعي للح�شول على م�شادر 

معلومات موثقة اإ�شافـية عند ال�شرورة، للتاأكد مما اإذا كان العميل يعمل بالنيابة 

عن �شخ�ض اأو اأ�شخا�ض اآخرين من عدمه. 

اإجراءات  اتخاذ  م�شقط، فال يجب  بور�شة  فـي  �شركـــة مدرجة  العمـــيل  كان  اإذا   -  ٧

حتديـــد هويـــة امل�شاهمـــني اأو امل�شتفـيد احلقيقي لل�شركة والتحقق منها، �شريطة 

امل�شتفـيد  �شفافـية  املالئمة ل�شمان  اإلإف�شاح  ملتطلبـــات  ال�شركة خا�شعة  اأن تكون 

الثبوتية  العميل  م�شتندات  على  باحل�شول  يكتفى  احلالة،  هذه  وفـي  احلقيقي، 

اخلا�شة بال�شركة نف�شها عمال باأحكام هذه احلالة. 
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8 - بالن�شبة للعمالء من اإلأ�شخا�ض الطبيعيني وامل�شتفـيدين احلقيقيني، يجب احل�شول 

على املعلومات والبيانات اإلآتية كجزء من تدابري حتديد الهوية:

 اأ - اإل�شم الر�شمي واأي اأ�شماء اأخرى م�شتخدمة.

ب - العنوان الدائم ال�شليم واملحدث.

ج - رقم الهاتف، ورقم الفاك�ض وعنوان الربيد اإلإلكرتوين، واأي بيانات ات�شال 

اأخرى.

د - تاريخ ومكان الوإلدة.

هـ - اجلن�شية.

و - املهنة اأو العمل، واملن�شب الذي يتم �شغله و/اأو ا�شم �شاحب العمل.

ز - رقم البطاقة ال�شخ�شية اأو بطاقة املقيم، اأو غريها من امل�شتندات والتي بها 

�شورة للعميل.

ح - الغر�ض من عالقة العمل وطبيعتها.

ط - التوقيع. 

9 - التحقـــق مــن املعلومات الواردة فـي البند )8( من هذه املادة من خالل اإلآتي للتاأكد 

من حتديد هوية ال�شخ�ض الطبيعي اأو امل�شتفـيد احلقيقي:

   اأ - ا�شتخدام امل�شتندات الر�شمية املختلفة.

 ب - فـي حال مل يكن باإلإمكان التحقق من العنوان الدائم املذكور بوا�شطة م�شتند 

ر�شمــــي، فتتـــم اإل�شتعانـــة بفواتري املياه والكهرباء، اأو التقارير ال�شريبية،  

اأو الك�شوفات امل�شرفـية.

  ج - فـي حال مل يكن باإلإمكان التحقق من املهنة اأو العمل بوا�شطة م�شتند ر�شمي، 

فتتــــم اإل�شتعانــــة بر�شالـــة مـــن املوارد الب�شريـــة �شادرة عن �شاحب العمل، 

اأو بالتقارير ال�شريبية اأو اأي وثيقة ر�شمية اأخرى.

  د - فـي حال تولد �شكوك حول �شحة امل�شتند الر�شمي املقدم، فـيمكن طلب ت�شديقه 

وفقا للت�شريعات املعمول بها فـي هذا ال�شاأن.   

10 - بالن�شبة للعمالء من ال�شخ�شيات اإلعتبارية، فـيجب طلب احل�شول على املعلومات 

وامل�شتندات اإلآتية كجزء من تدابري حتديد الهوية:
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  اأ - اإل�شم، وال�شكل القانوين و�شند اإلإن�شاء.

 ب - ال�شالحيات التي تنظم وتلزم ال�شخ�ض اإلعتباري، باإلإ�شافة اإىل اأ�شماء كافة 

اإلأ�شخا�ض الذين ي�شغلون منا�شب فـي اإلإدارة العليا لل�شخ�ض اإلعتباري.

  ج - عنوان املكتب امل�شجل، واإن كان خمتلفا فمكان العمل الرئي�شي.

  د - رقم الهاتف، والفاك�ض، وعنوان الربيد اإلإلكرتوين، واأي بيانات ات�شال اأخرى.

  هـ - الغر�ض من  عالقة العمل وطبيعتها.

  و - توقيعات كافة امل�شوؤولني فـي ال�شخ�ض اإلعتباري الذين يتمتعون ب�شالحية 

التوقيع على احل�شاب/احل�شابات.

11 - التحقق من املعلومات املذكورة فـي البند )10( من هذه املادة من خالل اإلآتي للتاأكد 

من وجود وهوية ال�شخ�ض اإلعتباري:

  اأ - التاأكد من اإل�شم، وال�شكل القانوين ودليل الوجود من خالل �شهادة براءة مهنية، 

به  ال�شادرة عن م�شدر م�شتقل موثوق  الوثائق  اأو غريها من  �شراكة  اتفاق  اأو 

يثبت اإل�شم وال�شكل القانوين ووجود العميل.

ب - التاأكــد مـــن ال�شالحــيات التي تنظم ال�شخ�ض اإلعتباري من خالل مذكرة 

اأو النظام اإلأ�شا�شي لل�شركة اأو غريها من الوثائق املماثلة.  

ج - بالن�شبة لل�شركات وغريها من ال�شخ�شيات اإلعتبارية، اإلطالع على ن�شخة 

من ح�شاباتها والتقرير ال�شنوي اإلأخري لها.

تعهد  اأو احل�شول على  التجارية،  املعلومات  اإل�شتف�شار عن طريق خدمات   - د 

�شحة  يوؤكد  ومرموقة  معتمدة  حما�شبة  اأو  حماماة  �شركة  اأو  مكتب  من 

امل�شتندات املقدمة.

هـ - ا�شتخدام طريقة م�شتقلة للتحقق من املعلومات مثل قواعد البيانات العامة 

واخلا�شة.

  و - التحقق من البطاقة ال�شريبية.

  ز - احل�شول على �شهادات م�شرفـية �شابقة. 
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12 - بالن�شبة للعمالء من ال�شخ�شيات اإلعتبارية، يجب اإ�شافة اإىل اتخاذ تدابري العناية 

امللكية  وهيكل  العميل  عمل  طبيعة  فهم  على  العمل  اإلعتباري،  لل�شخ�ض  الواجبة 

وال�شيطرة اخلا�ض به، ووفقا للبند )ج( من املادة )33( من القانون، كما يجب حتديد 

واتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هوية امل�شتفـيدين احلقيقيني لل�شخ�ض اإلعتباري 

والتي تت�شمن اإلآتي:

  اأ - ال�شخ�ض اأو اإلأ�شخا�ض الطبيعيني الذين ميلكون فعليا ح�ش�ض ملكية م�شيطرة 

فـي ال�شخ�ض اإلعتباري.

ب - فـي حال تولد �شكوك حول ما اإذا كان ال�شخ�ض الذي ميلك ح�ش�ض ملكية 

م�شيطرة هو حقا  امل�شتفـيد احلقيقي، اأو فـي احلالة التي إل ميار�ض فـيها اأي 

�شخ�ض طبيعي ال�شيطرة من خالل ح�ش�ض امللكية، اإلأ�شخا�ض الطبيعيني 

الذين ميار�شون ال�شيطرة فـي ال�شخ�ض اإلعتباري من خالل و�شائل اأخرى.

ج - فـي احلاإلت اإل�شتثنائية التي إل يتم فـيها التعرف على اأي �شخ�ض طبيعي 

لديه ح�ش�ض ملكية م�شيطرة اأو ميار�ض �شيطرة فعلية على ال�شخ�ض اإلعتباري، 

ال�شخ�ض الطبيعي الذي ي�شغل من�شب كبري امل�شوؤولني اإلإداريني. 

د - اأي �شخ�ض طبيعي ميتلك ح�ش�ض ملكية م�شيطرة فـي ال�شخ�ض اإلعتباري 

ن�شبتها )25%( اأو اأكرث من ال�شخ�ض اإلعتباري، مبا فـي ذلك اأي �شخ�ض طبيعي 

ال�شيطرة  اأو بوا�شطة  امللكية  امللكية من خالل �شل�شلة  اأو  ال�شيطرة  ميار�ض 

غري املبا�شرة.

13 - عنــــد الدخــــول فـي عالقة عمل مع �شندوق ائتماين اأو ترتيب قانوين اأو اإجراء 

اإلآتية كجزء من تدابري  املعلومات  اأي منهم، يجب احل�شول على  معامالت مع 

حتديد الهوية:

اأ - اإل�شــم، وال�شـــكل القانونـــي ودليـــل الوجـــود اخلــــا�ض بال�شــــندوق اإلئتماين 

اأو الرتتيب القانوين.

 ب - �شك اإل�شتئمان اأو اأي وثيقة اأخرى تت�شمن ال�شالحيات التي تنظم ال�شندوق 

اإلئتماين اأو الرتتيب القانوين.

 ج - اأ�شماء كافة اإلأو�شياء.

 د - العنوان الربيدي لالأو�شياء.

 هـ - رقم الهاتف، ورقم الفاك�ض وعنوان الربيد اإلإلكرتوين لالأو�شياء، ح�شب 

اإلقت�شاء.
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اإلئتماين  لل�شندوق  توفر،  اإذا  الر�شمي،  التعريف  رقم  اأ�شكــــال  مـــن  �شكـل   - و 

واإلأو�شياء كالرقم ال�شريبي.

واإلأن�شطة  القانوين  الرتتيب  اأو  اإلئتماين  ال�شندوق  الغـــر�ض من  و�شـــف   - ز 

التي يزاولها.

ح - الغر�ض املق�شود وطبيعة عالقة العمل.

ط - تواقيع اإلأو�شياء. 

و)13( من هذه   )12( البندين  فـي  عليــــها  املن�شـــو�ض  املعلومـــات  مـــن  التحقـــق   -  14

املادة، من خالل ن�شخة م�شدقة عن اتفاق اإل�شتئمان اأو الرتتيب القانوين، كما 

وهوية  وجود  من  للتحقق  اإلآتية  الو�شائل  من  اأكـرث  اأو  واحـــدة  ا�شتخــدام  ميكن 

ال�شندوق اإلئتماين اأو الرتتيب القانوين:

 اأ - احل�شول على تعهد من مكتب اأو �شركة حماماة اأو حما�شبة معتمدة يوؤكد 

�شحة امل�شتندات املقدمة.

ب - احل�شول على �شهادات م�شرفـية �شابقة.

  ج - ا�شتخدام طريقة م�شتقلة للتحقق من املعلومات مثل قواعد البيانات الر�شمية 

والعامة واخلا�شة.

15 - عـــند الدخول فـي عالقة عمل مع �شندوق ائتمانــي اأو ترتيـــب قانونـــي اأو اإجـــراء 

معامالت، يجب اإ�شافة اإىل اتخاذ تدابري العناية الواجبة، حتديد واتخاذ تدابري 

معقولة للتحقق من هوية اإلآتي ذكرهم:

  اأ - اإلأو�شياء، واملديرون، وغريهم من اإلأ�شخا�ض فـي املنا�شب املماثلة.

ب - املو�شون، واملوؤ�ش�شون وغريهم من اإلأ�شخا�ض فـي املنا�شب املماثلة.

الرتتيب  اأو  اإلئتماين  ال�شندوق  فـي  اإلأ�شول  يودعون  الذين  اإلأ�شخا�ض   - ج 

القانوين، مبا فـي ذلك من خالل �شل�شلة ال�شيطرة اأو امللكية.

  د - اإلأمناء اأو اإلأ�شخا�ض فـي املنا�شب املماثلة وميار�شون �شيطرة فعلية ونهائية 

على ال�شندوق اإلئتماين اأو الرتتيب القانوين.
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هـ - امل�شتفـيدون ومن فـي حكمهم.

 و - املوقعون.

اإن�شاء عالقة  وقت  يتم حتديدهم  الذين مل  امل�شتفـيدين  اإىل  التعرف  كما يجب 

العمل عندما ميكن التعرف عليهم.

16 - التاأكد من اأن امل�شتندات والبيانات واملعلومات التي يتم جمعها يتم حتديثها وتبقى 

ذات �شلة من خالل اإجراء عمليات مراجعة ال�شجالت وفقا للبند )ب( من املادة )36( 

املرتفعة، ويحدد  املخاطر  العمالء واملعامالت ذات  القانون، خ�شو�شا لفئات  من 

مدى ونطاق التحديث على اأ�شا�ض املخاطر.

القائمة  ال�شجالت  ومراجعة  العمل  بعالقات  يتعلق  فـيما  الواجبة  العناية  بذل   -  1٧

يتم  التي  واملعلومات  والبيانات  امل�شتندات  اأن  من  للتاأكد  ودوري  م�شتمر  ب�شكل 

املخاطر  ذوي  للعمالء  بالن�شبة  خ�شو�شا  م�شتمر  ب�شكل  حمدثة  تكون  جمعها 

يجب  كما  القانون،  من   )36( املادة  من  )اأ(  البند  واأحكام  يتوافق  مبا  املرتفعة، 

اعتماد نظم موؤمتتة ملراقبة وفح�ض معامالت العمالء طوال فرتة عالقة العمل 

ل�شمان معرفة العميل، وملف خماطر العميل، وم�شدر اإلأموال، وم�شدر ثروة 

العميل فـي احلاإلت ذات املخاطر املرتفعة.  

للمخاطر  املعر�شني  باإلأ�شخا�ض  يتعلق  فـيما  اإلآتية  اإلإ�شافـية  التدابري  - تطبيق   18

منهم  واملقربني  اأ�شرهم  واأفراد  اأجانب،  اأو  عمانيني  كانوا  �شواء  من�شبهم  بحكم 

وذلك لتحقيق اإللتزامات املن�شو�ض عليها فـي البند )د( من املادة )36( من القانون: 

  اأ - و�شع نظام إلإدارة املخاطر يحدد ما اإذا كان اأحد العمالء اأو امل�شتفـيد احلقيقي 

هو �شخ�ض معر�ض للمخاطر بحكم من�شبه اأو اأحد اأفراد اأ�شرته اأو املقربني 

منه.

اإل�شتمرار  اأو  اإن�شاء عالقة عمل  العليا قبل  اإلإدارة  ب - احل�شول على موافقة 

اأو م�شتفـيدا فعليا هو �شخ�ض معر�ض  بعالقة عمل قائمة تت�شمن عميال 

للمخاطر بحكم من�شبه اأو اأحد اأفراد اأ�شرته اأو املقربني منه.

امل�شتفـيد  اأو  العميل  وثروة  اأموال  م�شدر  لتحديد  معقولة  تدابري  اتخاذ   - ج 

احلقيقي الذي مت حتديده على اأنه �شخ�ض معر�ض للمخاطر بحكم من�شبه 

اأو اأحد اأفراد اأ�شرته اأو املقربني منه.

  د - اإجراء مراقبة معززة م�شتمرة لعالقة العمل. 
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املــادة ) ٧ (

يجب على املحامني واملكاتب وال�شركات اإللتزام بالتطبيق امل�شتمر لتدابري العناية الواجبة، 

على النحو اإلآتي:

1 - وفقا للمادة )33( من القانون، يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة على العمالء 

اإلأوقات  فـي  التدابري  هذه  تطبق  اأن  على  احلاليني،  احلقيقيني  وامل�شتفـيدين 

املنا�شبة مع مراعاة اإلأهمية الن�شبية واملخاطر التي متثلها هذه العالقات اإن �شبق 

ومت تطبيق تدابري العناية الواجبة ومتى مت ذلك، مع مراعاة كفاية البيانات التي 

مت جمعها. 

2 - وفقا للبند )ج( من املادة )36( من القانون، يجب تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة 

على عالقات العمل واملعامالت التي إل تتم وجها لوجه، ويجوز اأن تت�شمن هذه التدابري 

طلب ت�شديق امل�شتندات اأو طلب م�شتندات اإ�شافـية وتطبيق تدابري حتقق اإ�شافـية. 

3 -  ا�شتنادا اإىل املادة )39( من القانون، يجب عند عدم القدرة على اإللتزام بتدابري 

التعرف والتحقق من هوية العمالء، اإلمتناع عن فتح امللف اأو بدء عالقة العمل 

اأو اإجراء املعاملة، ويجب اإنهاء عالقة العمل القائمة، وفـي جميع اإلأحوال، يجب 

رفع تقرير بذلك اإىل املركز.

احلقيقي  امل�شتفـيد  اأو  العميل  هوية  من  التحقــق  تدابيـــر  اتخـــاذ  تاأجيـــل  يجــوز   - 4

اإىل ما بعد اإن�شاء عالقة العمل اأو اإجراء املعاملة، �شريطة التقيد بكافة ال�شروط 

املن�شو�ض عليها فـي املادة )3٧( من القانون، وفـي هذه احلاإلت، يجب اأن تت�شمن 

خطة اإدارة املخاطر اإجراءات للتخفـيف من تلك املخاطر، ومن بني تلك اإلإجراءات 

املراقبة عن كثب إلأي خدمات يطلبها العميل خارج املعايري املتوقعة لهذا النوع من 

العالقة، والعمل على اإجراء عملية التحقق باأ�شرع وقت ممكن بعد اإن�شاء عالقة 

العمل.

يجب التدقيق، اإىل اأق�شى حد ممكن ب�شورة معقولة، فـي خلفـية كافة املعامالت   - 5

اأمناط املعامالت غري  املعقدة والكبرية غري العادية والغر�ض منها، وفـي جميع 

املعتادة التي لي�ض لها غر�ض اقت�شادي اأو م�شروع وا�شح، وفـي احلاإلت التي تكون 

تدابري  تطبيق  يجب  مرتفعة،  اإلإرهاب  متويل  اأو  اإلأموال  غ�شل  خماطر  فـيها 

اأن تت�شمن  التي مت حتديدها، على  املخاطر  املت�شقة مع  املعززة  الواجبة  العناية 

هــــذه التدابيـــر زيادة فـي درجة وطبيعة املراقبة لعالقة العمل واملعاملة لتحديد 

ما اإذا كانت تلك املعامالت اأو اإلأن�شطة تبدو غري اعتيادية اأو م�شبوهة.
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وفقا للبند )د( من املادة )41( من القانون، يجب التدقيق فـي كافة عالقات العمل   -6 

التي حددتها  البلدان  اأو املحامني من  اأو اإلعتباريني  مع اإلأ�شخا�ض الطبيعيني 

اللجنة وفقا للبند )ك( من املادة )13( من القانون، وتطبيق التدابري املبنية على املخاطر 

تطبيق  يجب  كما  املطروحة،  املخاطر  مع  واملتنا�شبة  الفعالة  املعززة  التدابري  اأو 

ويجـــب  املرتفعة،  املخاطر  ذات  بالبلدان  املتعلقة  اللجنة  حددتها  التي  التدابري 

زيـــارة موقـــع اللجـــنة با�شتمـــرار لالطـــالع علـــى التحديثـــات التــي تتم على قوائم 

البلدان ذات املخاطر املرتفعة والتدابري الواجب اتخاذها جتاه كل بلد.

املعلومات  تت�شمن  ب�شجالت  اإلحتفاظ  يجب  القانون،  مـــن   )44( للمـــادة  وفـــقا   - ٧

اإلآتية:

  اأ - ن�شخ من كافة ال�شجالت، والوثائق، واملعلومات، والبيانات التي يتم احل�شول 

عليها من خالل اتخاذ تدابري العناية الواجبة للعمالء، مبا فـيها امل�شتندات 

احل�شابات  وملفات  احلقيقيني،  وامل�شتفـيدين  العمالء  هوية  تثبت  التي 

واملرا�شالت التجارية، وذلك ملدة )10( ع�شـــر �شنـــوات على اإلأقل من انتهاء 

عالقة العمل اأو اإمتام املعاملة مع العميل الذي لي�ض لديه عالقة عمل قائمة 

وم�شتمرة.

ب - جميع �شجالت املعامالت التي اأجريت، املحلية منها والدولية، ملدة )10( ع�شر 

�شنوات على اإلأقل من تاريخ تنفـيذ املعاملة، ويجب اأن تكون هذه ال�شجالت 

بحيث  فردية  معاملة  كل  تركيب  باإعادة  ي�شمح  نحو  على  ومف�شلة  كافـية 

ميكن اأن توفر عند ال�شرورة دليال على الن�شاط اجلرمي، واأن يتم اإلحتفاظ 

بها فـي �شجالت وفقا لنظام حما�شبي منتظم.

 ج - ن�شخ من تقارير املعامالت املر�شلة اأو امل�شتندات ذات ال�شلة ملدة )10( ع�شر 

�شنوات على اإلأقل من تاريخ رفع التقرير اإىل املركز.

 د - تقييـــم املخاطــــر واأي معلومــات مرتبطـــة بــه ملدة )10( ع�شر �شنوات على اإلأقل 

من تاريخ اإجراء اأو حتديث التقييم.

عنها،  امل�شدقة  والن�شخ  والبيانات،  واملعلومات،  والوثائق،  بال�شجالت،  اإلحتفاظ  ويجب 

بطريقة ت�شمح بتوفـريها فورا للجهات الق�شائية، واملركز، واجلهات الرقابية، واأي �شلطة 

خمت�شة اأخرى، عند الطلب.
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املــادة ) ٨ (

وال�شوابط  ال�شيا�شات  باتخاذ متطلبات  اإللتزام  وال�شركات  واملكاتب  املحامني  يجب على 

واإلإجراءات الداخلية، وفقا لالآتي:

1 - وفقا للمادة )42( من القانون، يجب تطوير وتنفـيذ �شيا�شات و�شوابط واإجراءات 

مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ل�شمان التزامهم باأحكام القانون وهذه 

الالئحة واأي ت�شريعات اأو قرارات اأو تعاميم اأخرى �شادرة بناء على القانون من الوزارة 

اأو املركز، ويجب اأن تكون هذه ال�شيا�شات وال�شوابط  واإلإجراءات إلإدارة وتخفـيف 

ال�شعيد  اأو على  اأنف�شهم  وال�شركات  املكاتب  قبل  التي مت حتديدها من  املخاطر 

اأو  املكتب  عمل  وطبيعة  حجم  تعقيدها  ومدى  نطاقها  فـي  تعك�ض  واأن  الوطني، 

ال�شركة، ويجب عليهم اأن توافق عليها اإلإدارة العليا فـي املكتب اأو ال�شركة، ويجب 

ح�شب  وتعزيزها  واإلإجراءات  وال�شوابط  ال�شيا�شات  تلك  تنفـيذ  مراقبة  عليهم 

اأدنى  كحد  تغطي  اأن  واإلإجراءات  وال�شوابط  ال�شيا�شات  لهذه  وينبغي  احلاجة، 

املجاإلت اإلآتية: 

 اأ - اإجراءات تقييم خماطر العمالء اجلدد واحلاليني وامل�شتفـيدين احلقيقيني، 

ف�شال عن خماطر املعامالت والن�شاط التجاري على وجه اخل�شو�ض.

احلقيقيني  وامل�شتفـيدين  العمالء  هوية  من  والتحقق  التحديد  اإجراءات   - ب 

وتنفـيذ تدابري العناية الواجبة الكاملة جتاههم.

وامل�شتفـيدين  العمالء،  ب�شاأن  واملعلومات  بال�شجالت  اإلحتفاظ  اإجراءات   - ج 

احلقيقيني، وعالقات العمل، واملعامالت.

املعامالت  ب�شاأن هذه  امل�شبوهة وتقدمي بالغات  املعامالت  اإجراءات حتديد   - د 

اإىل املركز عمال باملادة )4٧( من القانون. 

ال�شيا�شات وال�شوابط واإلإجراءات  هـ - وظيفة تدقيق م�شتقلة ل�شمان خ�شوع 

لالختبار واملراجعة امل�شتقلني.

  و - اإجــــراءات تعيـــني م�شـــوؤول التـــزام ل�شــــمان التزام املكتب اأو ال�شركة باأحكام 

القانون وهذه الالئحة.

  ز - اإجراءات فح�ض مو�شوعية ذات معايري عالية عند تعيني املوظفـني. 

  ح - برامج تدريب م�شتمرة لكافة املوظفـني اجلدد واحلاليني، واملديرين، واملالكني، 

جوانب  بكافة  اطالع  علــى  إلإبقائهـــم  اإلإ�شرافـيـــة  اأو  التنفـيذية  واإلإدارة 

متطلبات مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب، واآخر امل�شتجدات، وتقنيات 
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واإلأن�شطة  املعامالت  ر�شد  فـي  ومل�شاعدتهم  اإلإرهاب،  ومتويل  اإلأموال  غ�شل 

اأو متويل  اإلأ�شلية،  اأو اجلرائم  اإلأموال،  بغ�شل  اأن تكون مرتبطة  التي ميكن 

اإلإرهاب، وتعريفهم باإلإجراءات الواجب اتباعها فـي مثل هذه احلاإلت.   

ط - اأي اإجراءات اأخرى حتددها الوزارة.

2 - ينبغي ل�شيا�شات و�شوابط واإجراءات مكافحة غ�شـــل اإلأمـــوال ومتويــــل اإلإرهـــاب 

جميع  على  وتنطبق  منا�شبة  تكون  اأن  الالئحة  هذه  من   )22( املادة  فـي  الواردة 

العنا�شر  اإىل  وباإلإ�شافة  اإلأغلبية،  فـيها  متتلك  التابعة التي  وال�شركات  الفروع 

و�شوابط  �شيا�شات  تت�شمن  اأن  الالئحة، يجب  )22( من هذه  املادة  فـي  املذكورة 

واإجراءات مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ما ياأتي:

واإدارة  الواجبة  العناية  املعلومات إلأغرا�ض بذل  لتبادل  واإجراءات  �شيا�شات  اأ -   

خماطر غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

 ب - توفـري املعلومات ب�شاأن العمالء، واحل�شابات واملعامالت من الفروع وال�شركات 

اإلأموال  غ�شل  ومكافحة  والتدقيق  اإللتزام  وظائف  م�شتوى  على  التابعة 

غ�شل  مكافحة  إلأغرا�ض  ال�شرورة،  عند  املجموعة،  فـي  اإلإرهاب  ومتويل 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب. ويت�شمن ذلك معلومات وحتليل حول املعامالت 

امل�شبوهة  البالغات  ذلك  فـي  مبا  اعتيادية،  غري  تبدو  التي  واإلأن�شطة 

واملعلومات املرتبطة بها.

ج - �شمانات منا�شبة ب�شاأن �شرية وا�شتخدام املعلومات املتبادلة، مبا فـيها �شمانات 

ملنع تنبيه العميل. 

     وينبغي ل�شيا�شات و�شوابط واإجراءات مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب اأن 

تنطبق على جميع الفروع وال�شركات التابعة التي متتلك فـيها اإلأغلبية، املحلية 

احلد  متطلبات  تكون  وعندما  اإلأجنبية،  العمليات  حالة  وفـي  واإلأجنبية.  منها 

�شرامة  اأقل  امل�شيف  البلد  فـي  اإلإرهاب  ومتويل  اإلأموال  غ�شل  ملكافحة  اإلأدنى 

املحامني  على  يجب  الالحقة،  واللوائح  القانون  فـي  عليها  املن�شو�ض  تلك  من 

املتطلبات  امل�شيف تطبق  البلد  التابعة فـي  الفروع وال�شركات  اأن  يتاأكدوا من  اأن 

املن�شو�ض عليها فـي القانون واللوائح ، اإىل املدى الذي ت�شمح به قوانني ولوائح 

لالإجراءات  املالئم  بالتنفـيذ  ي�شمح  إل  امل�شيف  البلد  كان  واإذا  امل�شيف،  البلد 

املذكورة اأعاله، ينبغي اأن تقوم بتطبيق اإجراءات اإ�شافـية منا�شبة إلإدارة خماطر 

غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب واإعالم الوزارة بذلك.    

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اإلأموال  غ�شل  مكافحة  جمال  فـي  الداخلية  واإلإجراءات  ال�شوابط  من  كجزء   -  3

ومتويل اإلإرهاب، يجب على املكاتب وال�شركات تعيني م�شوؤول التزام يكون م�شوؤوإل 

اإلإرهاب  ال�شركة مبتطلبات مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل  اأو  املكتب  التزام  عن 

واملوؤهالت،  اإل�شم،  ومنها:  تفا�شيله  بكافة  واملركز  الوزارة  تزويد  مع  وتنفـيذها، 

ورقم الهاتف، والربيد اإلإلكرتوين، وعليها اإبالغ الوزارة واملركز على وجه ال�شرعة 

باأي تغيري فـي م�شوؤول اإللتزام، ويجب اأن يحظى م�شوؤول اإللتزام اأو اأي موظف 

التزام اآخر بالو�شول اإلآين لبيانات التعرف على العمالء وغريها من املعلومات 

حول العناية الواجبة، و�شجالت املعامالت، واملعلومات اإلأخرى ذات ال�شلة. ويجب 

اأن يتمتع م�شوؤول اإللتزام باخلربة واملوؤهالت املنا�شبة فـي جمال مكافحة غ�شل 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب واأن يكون لديه ال�شلطة للت�شرف با�شتقاللية. 

ال�شركة  اأو  املكتب  �شاحب  اإىل  دورية  تقارير  رفع  اإللتـــزام  م�شوؤول  على  يجب   -  4

ذلك  فـي  مبا  اإلإرهاب،  ومتويل  اإلأموال  غ�شل  خماطـــر  عن  معلومات  تت�شمن 

ملخ�شـــات واإحـــ�شاءات عـــن اأعمـــال م�شوؤول اإللتزام ب�شاأن التبليغ عن املعامالت 

امل�شبوهة التي يتم ر�شدها وكيف يجري التعامل معها، واإلإجراءات التي اتخذها 

واأي خطوات اإ�شافـية �شرورية لتعزيز �شيا�شات واإجراءات ونظم و�شوابط مكافحة 

تت�شمن  اأن  يجب  كما  ال�شركة،  اأو  املكتب  لدى  اإلإرهاب  ومتويل  اإلأموال  غ�شل 

تلك التقارير تقييما ملدى كفاية املوارد الب�شرية ونظم املعلومات املوؤمتتة املتاحة 

لوظيفة اإللتزام مبكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب باملكتب اأو ال�شركة واأن 

اإلإرهاب  اإلأموال ومتويل  تقدم تقييما عاما ملدى فعالية برنامج مكافحة غ�شل 

الدورية  اإللتزام  بتقارير  الوزارة  تزويد  ويجب  ال�شركة،  اأو  املكتب  ينفذه  الذي 

املذكورة عند الطلب. 

دوري  تقييم  لعمل  م�شتقل  تدقيق  فريق  ا�شتخدام  وال�شركة  املكتب  على  يجب   -  5

للتحقق من توافق ال�شيا�شات واإلإجراءات والنظم وال�شوابط الداخلية ملكافحة 

غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب باملكتب اأو ال�شركة مع القانون وهذه الالئحة.

6 - وفقا للبند )ب( من املادة )42( من القانون، يجب على املكتب وال�شركة التدريب 

امل�شتمر للموظفـني ل�شمان بقائهم على اطالع بالتطورات اجلديدة احلا�شلة فـي جمال 

مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب، مبا فـي ذلك اأمناط غ�شل اإلأموال ومتويل 

اإلإرهــاب احلالية وبالتزاماتهم مبوجب القانون، وهــذه الالئحــة، واأي التزامـــات 

اأو متطلبات قانونية ذات �شلة مبكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.
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٧ - يجب على املكتب وال�شركة و�شع وتطبيق ال�شيا�شات واإلإجراءات الالزمة لتنفـيذ 

عليهم  يجب  كما  املوظفـني.  لكافة  �شلوك  ومدونة  واملالءمة  الكفاءة  متطلبات 

و�شع قواعد واإجراءات اختيار منا�شبة عند تعيني املوظفـني، واملديرين، واأ�شحاب 

املكتب اأو ال�شركة، مبا يحقق �شمان اإلآتي:

- متتع املوظفـني، واملديرين، وم�شوؤول/م�شوؤويل اإللتزام واملدققني الداخليني 

مب�شتوى عال من الكفاءة ال�شرورية إلأداء مهامهم.

اأو ال�شركة، وم�شوؤول/م�شوؤويل  - متتع املوظفـني، واملديرين، واأ�شحاب املكتب 

اإلأن�شطة  إلإجراء  املنا�شبة  والنزاهة  بالقدرة  الداخليني  واملدققني  اإللتزام 

التجارية للكيانات امل�شجلة.

للموظفـني،  املالية  اخللفـية  ذلك  فـي  مبا  املحتمل،  امل�شالح  ت�شارب  منع   -

واملديرين، واأ�شحاب املكتب اأو ال�شركة، وم�شوؤول/م�شوؤويل اإللتزام واملدققني 

الداخليني.

- عدم توظيف اأ�شخا�ض متهمني اأو مدانني بارتكاب جرائم اإلحتيال، اأو اإ�شاءة 

اإلأمانة اأو جرائم اأخرى مماثلة. 

املــادة ) ٩ (

يجب على املكاتب وال�شركات اإللتزام مبتطلبات اإلإبالغ وتوفـري املعلومات، وفقا لالآتي:

1 - وفقا للمادة )4٧( من القانون، يجب على املكاتب وال�شركات، ومديريها، ومالكيها، 

إلأداء  املعينني  واملهنيني  و�شركائها،  ووكالئها،  وموظفـيها،  املفو�شني،  وممثليها 

اأعمال حل�شابها اأن يبلغوا املركز على الفور فـي حال اإل�شتباه اأو عند وجود اأ�شباب 

معقولة لال�شتباه باأن اأمواإل معينة ت�شكل عائدات جرمية اأو اأنها مرتبطة بتمويل 

اأق�شاه )48( �شاعة بعد تولد  اأن يتم اإلإبالغ مبا�شرة فـي موعد  اإلإرهاب، ويجب 

اإل�شتباه، اأو وجود اأ�شباب معقولة لال�شتباه فـي اأن معاملة ما اأو معاملة مت البدء 

غ�شل  جرمية  اأو  اأ�شلية  بجرمية  مرتبطة  اأموال  اأو  جرمية  عائدات  فـيها  بها 

اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب، اأيا كانت قيمتها.

      ويجب اأن تت�شمن تقارير املعامالت امل�شبوهـــة كافــة املعلومات ذات ال�شلة، وامل�شتندات 

وال�شجالت املرتبطة باملعاملة، اأو العميل اأو احل�شاب املعني، واأن تتقيد باإلإجراءات 

واملتطلبات التي حددها املركز.
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2 - وفقا للمادة )4٧( من القانون فاإنه إل تتم م�شاءلة اإلأ�شخا�ض امللزمني باإلإبالغ 

جزائيا اأو مدنيا اأو اإداريا عند قيامهم باإلإبالغ وفقا إلأحكام هذا القانون، �شريطة 

احلاإلت  فـي  اأي�شا  احلماية  هذه  وت�شري  نية،  بح�شن  رفع  قد  التقرير  يكون  اأن 

التي إل يعرف فـيها ال�شخ�ض الذي رفع التقرير بال�شبط ما هو الن�شاط اجلرمي 

اإلأ�شا�شي، وبغ�ض النظر عما اإذا كان الن�شاط غري امل�شروع قد وقع فعال.

3 - يجب على م�شوؤول اإللتزام، وبدون تاأخري، اأن ينظر فـيما اإذا كان اإل�شتباه اأو اإلأ�شباب 

املعقولة لال�شتباه، امل�شار اإليها فـي البند )1( من هذه املادة، قد ن�شاأت بعد تلقي 

والوكالء،  واملوظفـني،  املفو�شني،  واملمثلني  املالكني،  من  اإخطار  اأو  معلومات 

وال�شركاء، واملهنيني املعينني إلأداء اأعمال حل�شاب املحامني.

4 - وفقا للمادة )49( من القانون، فاإنه يحظر على املحامني اإلإف�شاح للعميل اأو للم�شتفـيد 

اإىل  تقريرا  اأن يرفعوا  اأو على و�شك  اأنهم رفعوا  اآخر عن  اأي طرف  اأو  احلقيقي 

بوجود  تنبيهه  اأو  التقارير  بهذه  متعلقة  بيانات  اأو  معلومات  اأي  عن  اأو  املركز، 

حتقيق فـي هذا اخل�شو�ض.

5 - إل يطلب من املحاميــــن اإلإبــــالغ عن املعامــــالت امل�شبوهـــة مبوجـــــب املادة )4٧( 

من القانون اإذا كانوا قد ح�شلوا على تلك املعلومات فـي معر�ض قيامهم بتقييم 

الو�شع القانوين للعميل اأو الدفاع عنه اأو متثيله اأمام الق�شاء اأو اإجراءات التحكيم 

اأو الو�شاطة اأو تقدمي الراأي القانوين فـي م�شاألة متعلقة باإجراءات ق�شائية مبا 

اتخاذ مثل هذه اإلإجراءات �شواء  اأو تفادي  ب�شاأن بدء  ا�شت�شارة  فــــي ذلك تقديــم 

اأكانت املعلومات قد مت احل�شول عليها قبل اأم خالل اإلإجراءات الق�شائية اأم بعد 

انتهائها.

6 - على املحامني تقدمي اأي معلومات ذات �شلة اأو ن�شخ عن امل�شتندات اأو امللفات، كيفما 

اأو اإلدعاء العام، وذلك �شمن  كانت خمزنة، ا�شتجابة إلأي طلبات ترد من املركز 

اإلإطار الزمني الذي يحدده اأو يتفق عليه املركز اأو اإلدعاء العام، ح�شبما تقت�شيه 

احلالة.

٧ - فـي احلاإلت التي يتولد فـيها لدى املحامي ا�شتباه بجرمية غ�شل اإلأموال اأو متويل 

اأن  الواجبة  العناية  تدابري  تنفـيذ  �شاأن  من  اأن  معقول  اعتقاد  لديه  وكان  اإلإرهاب، 

توؤدي اإىل تنبيه العميل، فـيجب عليه رفع تقرير اإىل املركز بذلك وعدم متابعة اتخاذ 

تدابري العنايـــة الواجبـــة، وإل تعـــد احلـــاإلت التي ي�شعى فـيها املحامون بهدف ثني 

العميل عن القيام بالن�شاط غري امل�شروع تنبيها للعميل وفقا للمادة )49( من القانون.
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املــادة ) ١0 (

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  قرار  باأحكام  اإللتزام  وال�شركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

ال�شادرة  املتحدة  لالأمم  التابع  اإلأمن  جمل�ض  "قرارات  تنفـيذ  اإجراءات  ب�شاأن  اإلإرهاب 

مبوجب الف�شل ال�شابع من ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع وقمع اإلإرهاب ومتويله ومنع 

وقمع وتعطيل انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويله".

املــادة ) ١١ (

اإل�شرت�شاد  الواجبة  العناية  ببذل  يتعلق  فـيما  وال�شركات  واملكاتب  املحامني  على  يجب 

باملوؤ�شـــرات التـــي تعتــــرب فـيها خماطر غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهـــاب مرتفعــة، والـــواردة 

فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة، كما يجب عليهم زيادة درجة وطبيعة املراقبة 

امل�شتمرة للحاإلت ذات املخاطر املرتفعة على النحو املحدد فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) ١2 (

حتدد الوزارة، بالتن�شيق مع املركز ا�شرتاطات تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة وفقا 

لالآتي:

اأ - فـي حاإلت اإل�شتباه بوجود غ�شل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب اأو وجود احتمال حمدد 

مرتفع املخاطر، فاإنه إل يجوز اعتماد تدابري العناية الواجبة املخففة.

ب - حتدد حاإلت املخاطر املنخف�شة فـي اإلآتي:

- املوؤ�ش�شات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية اخلا�شعة ملتطلبات مكافحة غ�شل 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب مبا يتفق وتو�شيات الفاتف، وتطبق تلك املتطلبات 

بفعالية وتخ�شع للرقابة واإلإ�شراف للتحقق من التزامها بتلك التو�شيات.

- ال�شركات املدرجة فـي البور�شة واخلا�شعة ملتطلبات اإلإف�شاح �شواء كان ذلك 

مبوجب القانون اأو قواعد البور�شة اأو غريها من الت�شريعات، التي تفر�ض 

متطلبات ل�شمان اإلإف�شاح املالئم عن امل�شتفـيد احلقيقي.

- الوحدات واملوؤ�ش�شات العامة.
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املــادة ) ١٣ (

يحظر على املكاتب وال�شركات اإل�شتعانة بطرف ثالث إلأغرا�ض بذل العناية الواجبة جتاه 

العميل، وي�شتثنى من هذا احلظر اإل�شتعانة بطرف ثالث �شريطة ا�شتيفاء اإلآتي:

وهذه  القانون  فـي  عليها  املن�شو�ض  اإللتزامات  الثالث  الطرف  تطبيق  من  التحقق   - اأ 

واإلحتفاظ  الرقابة  ومتطلبات  العمالء،  الواجبة جتاه  العناية  كمتطلبات  الالئحة، 

التي  الدولة  فـي  املخاطر  م�شتوى  حول  املتوفرة  املعلومات  مراعاة  مع  بال�شجالت، 

ينتمي اإليها.

التزامه  ومدى  واإلإ�شراف،  والرقابة  للتنظيم  الثالث  الطرف  خ�شوع  من  التحقق   - ب 

بت�شريعات مكافحة غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب فـي الدولة التي ينتمي اإليها، ومن 

اأن لديه �شيا�شة مطبقة و�شوابط كافـية فـي هذا املجال، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

للتحقق فـيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�شو�ض مع توفـري الوثائق املثبتة 

لذلك.

ج - �شمان توفـري ن�شخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�شتندات ذات 

العالقة مبتطلبات العناية الواجبة جتاه العمالء من قبل الطرف الثالث حال طلبها 

منه دون تاأخري.

املــادة ) ١4 (

يتوىل الق�شم اخت�شا�شاته املحددة قانونا، وعلى اإلأخ�ض اإلآتي:

1 - الرقابة والتفتي�ض واملتابعة على اأنظمة واأطر اإللتزام وملفات العمالء الفردية 

واحل�شابات املالية للمحامني، واملكاتب وال�شركات والعاملني فـيهما.

املالـــي املعتمـــدة فـي نهاية كل عام ميالدي من املكاتب  2 - تلقــــي تقاريـــر التدقيـــق 

وال�شركات والتدقيق عليها، وله اأن يطلب ما يراه �شروريا من اأوراق وم�شتندات 

ومعلومات و�شجالت للتحقق من �شحة تلك التقارير.

3 - املوافقـــة علـــى تعيـــني اأي �شخـــ�ض كم�شـــوؤول التـــزام، ورف�ض املوافقة على التعيني 

متى توافرت لديه �شبهات متعلقة به، كما يحق له �شطب ا�شم اأي م�شوؤول التزام 

باأي  اإللتزام  م�شوؤول  اإخالل  حال  فـي  اآخر  �شخ�ض  تعيني  وطلب  �شجالته  من 

مــن التزاماته املن�شو�ض عليها فـي القانون اأو هذه الالئحة، وذلك دون اإلإخالل 

بوجوب اإحالته للجهات املخت�شة حال وجود �شبهة جنائية بحقه.
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املــادة ) ١5 (

للمدير العام تكليف اأي من موظفـي املديرية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب وال�شركات، 

والقرارات  الالئحة  وهذه  القانون  اأحكام  بتنفـيذ  التزامهم  مدى  من  والتحقق  للتدقيق 

ال�شادرة تنفـيذا لهما.

املــادة ) ١٦ (

القرارات  اأو  الالئحــة  ال�شركات إلأحكام هذه  اأو  املكاتب  اأو  املحامني  اأي مــن  عند خمالفة 

ال�شادرة تنفـيذا لها، يعـــد الق�شـــم حم�شرا باملخالفات املرتكبة يرفع عن طريق املديرية 

للجنة قبول املحامني املن�شو�ض عليها فـي قانون املحاماة امل�شار اإليه، إلتخاذ واحد اأو اأكرث 

املديرية  القانون، وتتوىل  املادة )52( من  فـي  املن�شو�ض عليها  اأو اجلزاءات  التدابري  من 

اإبالغ املركز بالتدابري واجلزاءات املتخذة، ويجوز لها ن�شرها بو�شائل الن�شر املختلفة.
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امللحــق رقــم ) ١ (

موؤ�صرات املخاطر املرتفعة لغ�صل االأموال ومتويل االإرهاب 

ا�شتنادا اإىل البند )ب( من املادة )34( من القانون، تلتزم املكاتب وال�شركات بتطبيق تدابري 

العناية الواجبة عند تقدير اأن خماطر غ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب مرتفعة، وتت�شمن 

موؤ�شرات املخاطر املرتفعة على �شبيل املثال إل احل�شر اإلآتي:

اأ - عوامل اخلطر املرتبطة بالعمالء:

- اأن تتم عالقة العمل فـي ظروف غري عادية.

- العمالء غري املقيمني.

التي تكون عبارة عن �شركات  القانونية  اأو الرتتيـــبات  ال�شخ�شيـــات اإلعتباريـــة   -

لالحتفاظ باإلأ�شول ال�شخ�شية.

- ال�شركات التي يكون فـيها حاملو اأ�شهم ا�شمني اأو حلاملها.

- اإلأعمال اأو اإلأن�شطة التي تتطلب ا�شتخداما كثيفا لالأموال النقدية اأو التي تعترب 

عر�شة لغ�شل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب اأكرث من غريها. 

اأو معقد للغاية مقارنة  اأن هيكل ملكيتها غري اعتيادي  التـــي يظــهر  ال�شركــــات   -

بطبيعة اأعمالها.

- عالقات العمل واملعامالت التي إل تتم وجها لوجه.

- عالقات العمل تتم فـي اأو مع البلدان املحددة فـي الفقرة )ب( من هذا امللحق.

- اإلأ�شخا�ض املعر�شون للمخاطر بحكم من�شبهم.

م�شدر  يكون  الذين  العمالء  اأو  الكبرية  ال�شافـية  اإلأر�شدة  اأ�شحاب  العمالء   -

دخلهم اأو اأ�شولهم غري وا�شحة.    

ب - عـــوامل اخلطــــر اجلغرافـيــة اأو املرتبطة بالبلدان، مع مراعاة البندين )ب( و)د( 

من املادة )41( من القانون:

- البلدان التي يتم ت�شنيفها من قبل م�شادر موثوقة، مثل تقارير التقييم املتبادل 

اأو تقارير املتابعة املن�شورة، على اأنها إل متتلك نظما كافـية ومالئمة ملكافحة غ�شل 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.
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- البلدان التي ت�شنفها اللجنة على اأنها مرتفعة املخاطر.

- البلدان اخلا�شعة للعقوبات اأو احلظر اأو تدابري مماثلة �شادرة عن اإلأمم املتحدة.

- البلدان التي ت�شنفها م�شادر موثوقة على اأنها تت�شف مب�شتويات عالية من الف�شاد 

اأو اإلأن�شطة اجلرمية اإلأخرى.

- البلدان اأو املناطق اجلغرافـية التي ت�شنفها م�شادر موثوقة على قيامها بتوفـري 

اإرهابية  اأو التي تعمل فـيها منظمات  اأو الدعـــم لالأن�شـــطة اإلإرهابيــة  التمويــــل 

مدرجة. 

ج - عوامل اخلطر املرتبطة باملنتجات اأو اخلدمات اأو املعامالت اأو قنوات الت�شليم:

- اخلدمات التي قد ت�شمح باإخفاء هوية امل�شتفـيد احلقيقي عن ال�شلطات املخت�شة.

- اخلدمات املطلوبة من العميل والتي إل يتمتع املحامي بالدراية الكافـية للقيام 

بها.

فـي غ�شون فرتة  اإلأطراف  املرتفعة بني  القيمة  ذات  اإلأ�شول  اأو  ال�شلع  - حتويل 

ق�شرية جدا من دون �شبب وا�شح.

امل�شاركني  اأو  العميل  ال�شرية جلهة هوية  املزيد من  توفر عمدا  التي  - اخلدمات 

اإلآخرين.

ب�شرية  تت�شم  التي  الدفع  و�شائل  من  غريها  اأو  اإلفرتا�شية  اإلأ�شول  ا�شتخدام   -

الهوية ونقل الرثوات من دون �شبب م�شروع وا�شح.

- حيازة ال�شركات التي هي فـي حالة ت�شفـية من دون �شبب م�شروع وا�شح.

�شبب  دون  من  قرابة  �شلة  جتمعهم  الذين  اإلأ�شخا�ض  ت�شمل  التي  املعامالت   -

م�شروع وا�شح.

- منح توكيل اأو �شالحية متثيل فـي ظروف غري اعتيادية ومن دون �شبب وا�شح 

اأو منطقي.

- ا�شتخدام غري مف�شر اأو مربر حل�شابات العمالء املجمعة اأو احلفظ اإلآمن إلأموال 

اأو اأ�شول العميل. 

- الدفعات الواردة من اأطراف ثالثة غري معروفة اأو غري مرتبطة بالعميل.
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امللحــق رقــم ) 2 (

اأمثلة لتدابري العناية الواجبة املعززة للعمالء ذوي املخاطر املرتفعة

ا�شتنادا اإىل البند)اأ( من املادة )36( من القانون، يجب على املكاتب وال�شركات زيادة درجة 

وطبيعة املراقبة امل�شتمرة للحاإلت ذات املخاطر املرتفعة، وت�شمل تدابري العناية الواجبة 

على �شبيل املثال إل احل�شر اإلآتي:

وامل�شتفـيد  احلقيقي،  وامل�شتفـيد  العميل،  عن  اإ�شافـية  معلومات  على  احل�شول   -

واملعاملة.

اإن�شـــاء ملـــف �شامــل ملخاطــر العمالء واملعامالت وحفظه، ويرتكز ملف العميل   -

املق�شودة لعالقة  وامل�شتفـيد احلقيقي، والطبيعة  بالعميل  الكافـية  املعرفة  على 

العمل مع املكتب اأو ال�شركة، وعلى م�شدر اأموال اأو ثروة العميل.

- حتديث املعلومات املتعلقة بالعمالء وامل�شتفـيدين احلقيقيني ب�شكل دوري بوترية 

اأ�شرع.

- احل�شول على معلومات عن الغر�ض من املعامالت املطلوبة اأو املنفذة.

اإلإجراءات  وتوقيت  عدد  زيادة  العمل، من خالل  لعالقة  معززة  مراقبة  اإجراء   -

املطبقة، واختيار اأمناط اإلأن�شطة التي حتتاج اإىل مزيد من التدقيق والرقابة 

والتفتي�ض.

- طلب اإجراء الدفعة اإلأوىل من خالل ح�شاب با�شم العميل لدى موؤ�ش�شة مالية 

تخ�شع ملعايري مماثلة للعناية الواجبة.

- اعتماد التدابري اإلأخرى التي حتددها الوزارة.
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وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين
قــرار وزاري 

رقــم 2022/244

باإ�سدار إلئحة الرقابة على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاإلت العقارية 
واملطوريــن العقاريــني فـي �ســـاأن مكافحـــة غ�ســـل اإلأمـوال ومتويـــل اإلإرهـــاب

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 86/78،

واإىل قانون مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30، 

واإىل نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2018/30،

االإ�سكان  وزارة  اإىل  االإ�سكان  وزارة  بتعديل م�سمى   2020/93 ال�سلطاين رقم  املر�سوم  واإىل 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الئحة اإجراءات تنفـيذ قرارات جمل�س االأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق 

االأمم املتحدة حول منع وقمع االإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل ومتويله ال�سادرة بالقرار رقم 2021/1،

واإىل الئحة الرقابة على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية واملطورين العقاريني 

فـي �ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/113،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

واملطورين  العقارية  املجاالت  فـي  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  الرقابة  بالئحة  يعمل 

العقاريني فـي �ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية واملطورين العقاريني توفـيق اأو�ساعهم 

طبقا الأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على �سهر من تاريخ العمل بها.
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املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2021/113 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي:  1 / 6 /1444هـ

املوافـــــق: 2022/12/25م

د. خلفان بن �صعيـد بن مبـارك ال�صعيلي

                                                                 وزيــــر اإلإ�شكـــان والتخطيــــــط العمرانـــــي
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إلئحة الرقابة على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاإلت العقارية 

واملطورين العقاريني فـي �ساأن مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب

الف�ســل اإلأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية، وقانون مكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب، ونظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري امل�سار اإليهم، كما يكون 
للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الــوزارة: 
وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين.

الوزيـــر: 
وزير االإ�سكان والتخطيط العمراين.

القانون: 
قانون مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

اللجنــة: 
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

املركـــــز: 
املركز الوطني للمعلومات املالية.

الفاتـف: 
جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م، مقرها 

مدينة باري�س فـي فرن�سا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
الق�ســــم: 

ق�سم املراقبة العقارية وغ�سل االأموال فـي الوزارة. 
املكاتــب: 

مكاتب الو�ساطة العقارية املرخ�سة من اجلهات املخت�سة ملمار�سة الو�ساطة العقارية.
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ال�سركــات: 

�سركات الو�ساطة العقارية املرخ�سة مــن اجلهــات املخت�ســة ملمار�ســـة الو�ساطـــة العقاريـــة، 
و�سركات التطوير العقاري املرخ�سة باإن�ساء وتطوير وبيع الوحدات العقارية.

العمليات امل�سبوهة اأو غري اإلعتيادية: 

العمليات التي ي�ستبه فـي اأن تكون لها �سلة باجلرائم املن�سو�س عليها فـي القانون.

العميــل: 

البائع وامل�سرتي واملتعاملون مع املكاتب وال�سركات.

م�سوؤول اإللتزام: 

ال�سخ�س الذي يعني من قبل املكاتب وال�سركات لرياقـــب مدى التزامها والعاملني فـيها 
مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.

الدول عالية املخاطر: 

الدول امل�سنفة �سمن قائمة الدول عالية املخاطر على امل�ستــوى الدولــي طبقــا للقائمــة 
ال�سادرة عن الفاتف. 

ال�سخ�ض املعر�ض للمخاطر: 

كــل �سخـــ�س طبيعــي، �ســواء كـــان عميـــال اأو م�ستفــــيدا حقيقيا، �سغل اأو ي�سغل وظيفة عامة عليا 
فـي �سلطنة عمان اأو فـي دولة اأجنبية كروؤ�ساء الدول اأو احلكومات، اأو كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية، 
اأو كبار امل�سوؤولني احلكوميني اأو الق�سائيني اأو الع�سكريني، اأو علماء الدين اأو اأع�ساء ال�سلطة 
الت�سريعية اأو امل�سوؤولني التنفـيذيني فـي ال�سركات اململوكة للدولة، وروؤ�ساء اجلمعيات املهنية 
واخلريية والنقابات العمالية والفنانني وغريهم من ال�سخ�سيات العامة وم�سوؤويل االأحزاب 
ال�سيا�سية املهمني، اأو من اأوكلت اإليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية، كاملديرين ونواب املديرين 
واالإخوة  واالأوالد  كالوالدين  املبا�سرين  اأفراد عائلته  اأي�سا  االإدارة. وت�سمل  واأع�ساء جمل�س 
واالأخوات واالأزواج واالأ�سهار، وذوي ال�سلة به كزمالء العمل املقربني املعروفـني على نطاق 
وا�سع وعلنا اأو امل�ست�سارين ال�سخ�سيني اأو اأي اأ�سخا�س فـي و�سع ميكنهم من اال�ستفادة ب�سكل 

كبري من عالقات االأعمال الوثيقة مع ال�سخ�س املعر�س للمخاطر.
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الطرف الثالث: 
موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى املهن اأو االأعمال غري املالية املحددة فـي �سلطنة عمان، اأو فـي دولة 
غ�سل  مكافحة  مبتطلبات  االلتزام  ب�ساأن  خمت�سة  �سلطة  ورقابة  لتنظيم  تخ�سع  اأجنبية 
يتعلق  فـيما  �سلطنة عمان، ال�سيما  فـي  بها  املعمول  تلك  تعادل  االإرهاب  االأموال ومتويل 

بالعناية الواجبة جتاه العميل وحفظ ال�سجالت.  

املــادة ) 2 (
ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املكاتب وال�سركات عند اإعدادها اأو تنفـيذها معاملة ل�سالح 
عمالئهم اأو نيابة عنهم تتعلق باأي من االأن�سطة املن�سو�س عليها فـي البند )اأ( من املادة )٤( 

من القانون.

املــادة ) ٣ (
االأمن  جمل�س  قرارات  تنفـيذ  اإجراءات  الئحة  باأحكام  االلتزام  وال�سركات  املكاتب  على  يجب 
ومتويله  االإرهاب  وقمع  منع  حول  املتحدة  االأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  ال�سادرة 

ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها امل�سار اإليها.

املــادة ) 4 (
يجب على املكاتب وال�سركات موافاة الق�سم باالأن�سطة التي متار�سها واملرتبطة بواحد اأو اأكرث 

من االأن�سطة املن�سو�س عليها فـي البند )اأ( من املادة )٤( من القانون.
الف�ســـل الثانــي 

تدابيــر العنايــة الواجبــة
املــادة ) 5 (

يجب على املكاتب وال�سركات تقييم خماطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب اخلا�سة باأعمالهم، 
وتوثيق التقييم وغريه من املعلومات االأ�سا�سية كتابة، وحتديثها با�ستمرار واإتاحتها للوزارة، 
مراعاة  املخاطر  تقييم  عند  وال�سركات  املكاتب  على  كما يجب  تطلبها،  والأي جهة خمت�سة 

كافة عوامل املخاطر ذات ال�سلة وب�سفة خا�سة االآتي: 
1 - خماطر العميل.

2 - البلدان اأو املوقع اجلغرافـي الذي يعمل فـيه العميل، اأو مكان اإن�ساء اخلدمة اأو املعاملة 
اأو وجهتها.
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3 - طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة.

قنوات ت�سليم املعامالت واخلدمات.  -٤

امل�ستوى  على  املخاطر  تقييم  عملية  خالل  حتديدها  مت  التي  ال�سائدة  املخاطر   -  5
الوطني ككل.

املــادة ) 6 (

يجب على املكاتب وال�سركات مراعاة اأي متغريات من �ساأنها اأن تزيد اأو تخف�س خماطر 
غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب فـي كل حالة على حدة، ومن بينها االآتي:

1 - الغر�س من عالقة العمل بعد اإن�سائها.

2 - حجم وقيمة املعامالت التي يجريها العميل.

3 - وترية املعامالت التي يجريها العميل ومدة العالقة معه.

املــادة ) 7 (

اأجل حتديد  واملتغريات من  العوامل  االعتبار  فـي  تاأخذ  اأن  وال�سركات  املكاتب  يجب على 
م�ستوى املخاطر االإجمالية وامل�ستوى املنا�سب من تدابري التخفـيف من املخاطر الواجب 

تطبيقها.

املــادة ) 8 (
يجب على املكاتب وال�سركات فـي احلاالت التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر مرتفعا تطبيق 
تدابيـــر العنايـــة الواجبـــة املعــززة اأو تدابيــر التخفـيــف من املخاطر وفقا لتقييم املخاطر 

على امل�ستوى الوطني.
العناية  تدابري  املخاطر منخف�سا، يجوز تطبيق  فـيها م�ستوى  يكون  التي  وفـي احلاالت 
الواجبـــة املخففـــة، �سريطـــة عـــدم وجــود ا�ستباه بجرمية غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب 

اأو عند احتمال وجود حالة مرتفعة املخاطر.
كما يجوز للمكاتب وال�سركات اأن تفرق بني م�ستوى تدابري العناية الواجبة ح�سب اأنواع 

وم�ستويات املخاطر.
وفـي جميع االأحوال، يجب اأن تلتزم باحلد االأدنى من التدابري املن�سو�س عليها فـي املواد 

)33(، )35(، )36(، )39(، )٤1(، )٤٤( من القانون.
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املــادة ) 9 (
املعرفة  بناء على  للعمالء وحفظه،  اإن�ســاء ملف خماطر  وال�سركـــات  املكاتــب  علـــى  يجـــب 
الكافـية بالعميل وامل�ستفـيد احلقيقي، والطبيعة املق�سودة لعالقة العمل، وم�سدر االأموال، 
كما يجب على املكاتب وال�سركات ت�سنيف عمالئها �سمن فئات خماطر يطبق فـي �ساأنها 
م�ستويــات خمتلفــة مــن تدابيــر العنايــة الواجبــة ا�ستنــادا اإلـى تقييم املخاطر الذي اأجرته.
الفئات االآتية  اإحدى  اأو اعتماد  اإعداد نظام ت�سنيف املخاطر،  ويجوز للمكاتب وال�سركات 

كحد اأدنى من الت�سنيف:
1 - املخاطـــر املنخفـــ�سة للعمـــالء املن�سو�س عليها فـي املادة )11( من هذه الالئحة، 

واأي حاالت اأخرى وفقا حلكم املادة )٤0( من القانون.

2 - املخاطر املتو�سطة للعمالء الذين ال تتوافر فـيهم حاالت العمالء ذوي املخاطر 
املنخف�سة اأو ذوي املخاطر املرتفعة.

3 - املخاطر املرتفعة للعمالء وفقا للموؤ�سرات املبينة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه 
اأن تطبــق عليهــا تدابيــر العنايــة الواجبــة املعززة املبينة  الالئحــة، والتــي يجـــب 
للمكاتب   - الفئة  هذه  فـي   - ويجوز  الالئحة.  بهذه  املرفق   )2( رقم  امللحق  فـي 
وال�سركات اإ�سافة فئات فرعية للعمالء من ذوي املخاطر املرتفعة التي ت�ستدعي 
تطبيق م�ستويات خمتلفة من تدابري العناية الواجبة املعززة مبا يتالءم مع تقييم 

املخاطر الذي اأجرته.

املــادة ) 10 (
يجب على املكاتب وال�سركات حتديد وتقييم خماطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب التي 
قد تن�ساأ عن تطوير منتجات، اأو خدمات جديدة، اأو املمار�سات التجارية، اأو اآلية الت�سليم، 

اأو ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة، اأو قيد التطوير ملنتجات، اأو خدمات قائمة.
كما يجب اإجراء تقييم املخاطر قبل اإطالق املنتج اأو اخلدمة اجلديدة، اأو املمار�سات التجارية 
اأو قبل ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة، وعلى املكاتب وال�سركات اتخاذ التدابري املقررة قانونا 

واملالئمة الإدارة هذه املخاطر والتخفـيف منها.
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املــادة ) 11 (
يجوز للمكاتـب وال�سركـــات فـي احلاالت التي يتم فـيها حتديد خماطر منخف�سة اعتماد 
تدابري العناية الواجبة املخففة وفقا للمادة )8( من هذه الالئحة، مع مراعاة التدابري 
اإدارة  وال�سركات  للمكاتب  التدابري  هذه  تتيح  اأن  �سريطة  الوطني،  امل�ستوى  على  املحددة 

املخاطر ال�سائدة والتخفـيف منها بطريقة مالئمة وفقا حلكم املادة )٤0( من القانون. 
تدابري  تطبق  التي  املنخف�سة  املخاطر  ذات  احلاالت  املركز  مع  بالتن�سيق  الوزارة  وحتدد 

العناية الواجبة املخففة، وب�سفة خا�سة عند تعامل املكاتب وال�سركات مع االآتي:
1 - وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�س االعتبارية العامة.

2 - املوؤ�س�سات املالية اأو املهن واالأعمال غري املالية التي تخ�سع ملتطلبات مكافحة غ�سل 
االأموال ومتويل االإرهاب املتوافقة مع تو�سيات الفاتف، وقامت بتنفـيذ املتطلبات 

بفعالية وتخ�سع للرقابة اأو االإ�سراف للتاأكد من االلتزام بتلك التو�سيات.

االإف�ساح،  ملتطلبات  البور�سة واخلا�سعة  فـي  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات   -  3
اإما مبوجب القانون اأو قواعد البور�سة اأو غريها من اللوائح امللزمة التي تفر�س 

متطلبات ل�سمان االإف�ساح املالئم عن امل�ستفـيد احلقيقي.

وفـي جميع االأحوال، ال يجوز تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة فـي حاالت اال�ستباه 
بغ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب، اأو وجود حالة حمددة مرتفعة املخاطر.

املــادة ) 12 (
يجب اأن تراعي تدابري العناية الواجبة املخففة طبيعة املخاطر املنخف�سة ومدى تنا�سبها 

مع عواملها، ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري - ب�سفة خا�سة - االآتي:
1 - التحقق من هوية العميل وامل�ستفـيد احلقيقي بعد اإن�ساء عالقة العمل.

2 - احلد من وترية عمليات حتديث معلومات التعرف على العميل.

3 - تقليل االإ�سراف امل�ستمر والتدقيق فـي املعامالت على اأ�سا�س احلد النقدي املقرر.

٤ - عدم جمع معلومات حمددة اأو اتخاذ تدابري حمددة لفهم الغر�س والطبيعة املق�سودة 
الغر�س  ا�ستنتاج  على  التدابري  واتخاذ  اجلمع  يقت�سر  اأن  على  العمل،  عالقة  من 

والطبيعة من نوع املعامالت اأو عالقة العمل القائمة.
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الف�ســل الثالــث

اإجــراءات تدابيــر العنايــة الواجبــة

املــادة ) 1٣ (
يجب على املكاتب وال�سركات اتخاذ تدابري العناية الواجبة فـي احلاالت االآتية:

1 - قبل اإن�ساء عالقة العمل.

2 - عند اال�ستباه بوجود عملية غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب.

3 - عند ال�سك ب�ساأن �سحة ومدى مالءمة امل�ستندات واملعلومات الثبوتية التي �سبق 
احل�سول عليها.

كما يجب على املكاتب وال�سركات التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على م�ستندات 
املخت�ســة، والتعرف كذلك  عـــن اجلهـات  مـــن م�ســـدر موثـــوق وبيانــــات ومعلومـــات �ســـادرة 
اأي �سخ�س يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هويته، وطلب الوكالة اخلا�سة به  على 

وفقا للقوانني املعمول بها.

املــادة ) 14 (
للوفاء مبتطلبات  املفعول  �سارية  الر�سمية  امل�ستندات  وال�سركات طلب  املكاتب  على  يجب 
التعرف على هوية العميل امل�سار اإليها فـي املادة )13( من هذه الالئحة، وذلك على النحو 

االآتي:
1 - البطاقة ال�سخ�سية للعمانيني.

2 - بطاقة مقيم لغري العمانيني، وجواز ال�سفر لغري املقيمني فـي �سلطنة عمان.

3 - ال�سجل التجاري ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار بالن�سبة 
لل�سركات واملوؤ�س�سات امل�سجلة فـي �سلطنة عمان، وامل�ستندات ال�سادرة عن اجلهات 
املخت�سة فـي الدولة التي تاأ�س�ست اأو اأن�سئت فـيها ال�سركات واملوؤ�س�سات غري امل�سجلة 

فـي �سلطنة عمان.

٤ - امل�ستندات والوثائق التي تثبت تعيني �سخ�س لتمثيل العميل.

5 - امل�ستندات الثبوتية الر�سمية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�سة للعمالء غري املذكورين 
فـي البنود )1، 2، 3( من هذه املادة.
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املــادة ) 15 (
اأو معاملة،  امل�ستفـيد احلقيقي لكل عالقة عمل  وال�سركات حتديد هوية  املكاتب  يجب على 
واتخاذ التدابري املعقولة للتحقق من هوية امل�ستفـيد احلقيقي من خالل ا�ستخدام املعلومات 
اأدنى  التدابري كحد  تــم احل�سول عليهـــا مــن م�سدر موثوق، وت�سمل هذه  التـــي  والبيانـــات 
فـي احل�سول علـــى تعهـــد موقع من العميل، عند بدء املعاملة اأو عالقة العمل اأو بذل العناية 

الواجبة جتاه العميل حتى معرفة امل�ستفـيد احلقيقي.
كما يجب على املكاتب وال�سركات االعتماد على م�سادر معلومات اإ�سافـية للتاأكد ما اإذا كان 

العميل يعمل بالنيابة عن �سخ�س اأو اأ�سخا�س اآخرين.

املــادة ) 16 (
ال تلتزم املكاتب وال�سركات - فـي حال كان العميل �سركة مدرجة فـي البور�سة - باتخاذ 
اأن تكون  اأو امل�ستفـيد احلقيقي والتحقق منها، �سريطة  اإجراءات حتديد هوية امل�ساهمني 
ال�سركة خا�سعة ملتطلبات االإف�ساح املالئمة ل�سمان �سفافـية امل�ستفـيد احلقيقي، ويكتفى 
فـي هذه احلالة باحل�سول على م�ستندات العميل الثبوتية اخلا�سة بال�سركة واملن�سو�س 

عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 17 (
يجب على املكاتب وال�سركات احل�سول على املعلومات والبيانات االآتية كجزء من تدابري 

حتديد هوية العمالء من االأ�سخا�س الطبيعيني وامل�ستفـيدين احلقيقيني:
1 - اال�سم الر�سمي واأي اأ�سماء اأخرى م�ستخدمة.

2 - العنوان الدائم.
3 - رقم الهاتف، ورقم الفاك�س، وعنوان الربيد االإلكرتوين، واأي بيانات ات�سال اأخرى.

٤ - تاريخ ومكان امليالد.
5 - اجلن�سية.

6 - املهنة اأو الوظيفة التي ي�سغلها اأو ا�سم �ساحب العمل.
7 - رقم البطاقة ال�سخ�سية اأو بطاقة املقيم، اأو غريها من امل�ستندات التي بها �سورة 

للعميل. 
8 - الغر�س من عالقة العمل وطبيعتها. 

9 - منوذج التوقيع.
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املــادة ) 18 (
يجب على املكاتب وال�سركات التحقق من املعلومات امل�سار اإليها فـي املادة )17( من هذه الالئحة، 
للتاأكد من حتديد هوية ال�سخ�س الطبيعي اأو امل�ستفـيد احلقيقي، وذلك من خالل الو�سائل 

االآتية:
1 - ا�ستخدام امل�ستندات الر�سمية املختلفة.

2 - اال�ستعانة بفواتري املياه والكهرباء، اأو التقارير ال�سريبية، اأو الك�سوفات امل�سرفـية 
فـي حال تعذر التحقق من العنوان الدائم بوا�سطة م�ستند ر�سمي.

3 - اال�ستعانة بر�سالة ر�سمية من املوارد الب�سرية �سادرة عن �ساحب العمل، اأو اأي م�ستندات 
موثوقة اأخرى.

املــادة ) 19 (
يجب على املكاتب وال�سركات احل�سول على املعلومات االآتية كجزء من تدابري حتديد هوية 

العمالء من االأ�سخا�س االعتبارية:
1 - اال�سم، وال�سكل القانوين، و�سند االإن�ساء.

كافة  اأ�سماء  اإلى  باالإ�سافة  االعتباري  ال�سخ�س  وتلزم  تنظم  التي  ال�سالحيات   -  2
االأ�سخا�س الذين ي�سغلون منا�سب فـي االإدارة العليا لل�سخ�س االعتباري.

3 - رقم الهاتف، والفاك�س، وعنوان الربيد االإلكرتوين، واأي بيانات ات�سال اأخرى.

٤ - الغر�س من عالقة العمل وطبيعتها.

5 - مناذج تواقيع كافة امل�سوؤولني لدى ال�سخ�س االعتباري الذين يتمتعون ب�سلطة 
التوقيع على احل�سابات.

املــادة ) 20 (
يجـــب علـــى املكاتـــب وال�سركـــات التحقق من املعلومات املن�سو�س عليها فـي املادة )19( من هذه 

الالئحة للتاأكد من هوية ال�سخ�س االعتباري، وذلك من خالل اال�ستعانة باالآتي:
1 - الرتخي�س املهني اأو اتفاق �سراكة اأو غريها من الوثائق ال�سادرة من م�سدر موثوق به 

يثبت اال�سم وال�سكل القانوين ووجود العميل.

2 - النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو غريها من الوثائق املماثلة التي تن�س على ال�سالحيات 
املنظمة وامللزمة لل�سخ�س االعتباري.
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3 - التقرير ال�سنوي االأخري واحل�سابات بالن�سبة لل�سركات املن�ساأة اأو غريها من االأ�سخا�س 
االعتبارية.

٤ - قواعد البيانات.
5 - البطاقة ال�سريبية.

6 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

املــادة ) 21 (
يجب على املكاتب وال�سركات، باالإ�سافة اإلى اإخ�ساع ال�سخ�س االعتباري لتدابري العناية 
الواجبة، العمل على فهم طبيعة عمل العميل وهيكلة امللكية وال�سيطرة اخلا�س به، وفقا 
للبند )ج( من املادة )33( من القانون، كما يجب عليها اتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هوية 

امل�ستفـيدين احلقيقيني لل�سخ�س االعتباري، وذلك على النحو االآتي:
1 - حتديد ال�سخ�س اأو االأ�سخا�س الطبيعيني الذين ميلكون فعليا ح�س�س ملكية م�سيطرة 

لدى ال�سخ�س االعتباري.
ميلك  الذي  ال�سخ�س  كان  اإذا  ما  وال�سركات حول  املكاتب  لدى  ال�سك  فـي حال   -  2
ح�س�س ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�س االعتباري هو امل�ستفـيد احلقيقي اأو فـي احلالة 
امللكية،  ح�س�س  خالل  من  ال�سيطرة  طبيعي  �سخ�س  اأي  فـيها  ميار�س  ال  التي 
وحتديد االأ�سخا�س الطبيعيني الذين ميار�سون ال�سيطرة فـي ال�سخ�س االعتباري 

من خالل و�سائل اأخرى.
3 - حتديد ال�سخ�س الطبيعي الذي ي�سغل من�سب كبري امل�سوؤولني االإداريني فـي احلاالت 
اال�ستثنائية التي ال يتم فـيها التعرف على اأي �سخ�س طبيعي لديه ح�س�س ملكية 

م�سيطرة اأو ميار�س �سيطرة فعلية على ال�سخ�س االعتباري.
اأي �سخ�س  املادة، يق�سد بال�سخ�س الذي ميلك ح�س�س ملكية م�سيطرة  والأغرا�س هذه 
طبيعي لديه فعليا ح�س�س ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�س االعتباري ن�سبتها )25%( خم�سة 
وع�سرون فـي املائة اأو اأكرث من ال�سخ�س االعتباري، مبا فـي ذلك اأي �سخ�س طبيعي ميار�س 

ال�سيطرة اأو امللكية من خالل �سل�سلة امللكية اأو بوا�سطة ال�سيطرة غري املبا�سرة.

املــادة ) 22 (
اإجراء معامالت مع �سندوق  اأو  فـي عالقة عمل  الدخول  وال�سركات عند  املكاتب  يجب على 
ا�ستئماين اأو ترتيب قانوين، احل�سول على املعلومات االآتية كجزء من تدابري حتديد الهوية:
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1 - اال�سم وال�سكل القانوين.

2 - ال�سالحيات التي تنظم وتلزم ال�سندوق اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

3 - اأ�سماء كافة االأو�سياء.

٤ - رقم الهاتف، ورقم الفاك�س، وعنوان الربيد االإلكرتوين لالأو�سياء ح�سب االقت�ساء.

5 - رقم التعريف الر�سمي - اإن وجد - كرقم التعريف ال�سريبي.

6 - اأغرا�س واأن�سطة ال�سندوق اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

7 - الغر�س من عالقة العمل وطبيعتها.

8 - مناذج تواقيع االأو�سياء.

املــادة ) 2٣ (
يجب على املكاتب وال�سركات التحقق من املعلومات املن�سو�س عليها فـي املادة )22( من هذه 
خالل  من  وذلك  القانوين،  والرتتيب  اال�ستئماين  ال�سندوق  هوية  من  للتاأكد  الالئحة 

الو�سائل االآتية: 
1 - ن�سخة م�سدقة عن اتفاق ال�سندوق اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

2 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

3 - الولوج اإلى قواعد البيانات العامة واخلا�سة اأو امل�سادر الر�سمية.

املــادة ) 24 (
�سندوق  مع  معامالت  اإجراء  اأو  عمل  عالقة  فـي  الدخول  عند  وال�سركات  املكاتب  على  يجب 
ال�سندوق  على  الواجبة  العناية  تدابري  تطبيق  اإلى  باالإ�سافة   - قانوين  ترتيب  اأو  ا�ستئماين 
اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين - تدابري معقولة للتحقق من هويتهم، وذلك على النحو االآتي:

1 - حتديد االأو�سياء، واملديرين، ومن فـي حكمهم.

2 - حتديد املو�سني، واملوؤ�س�سني ومن فـي حكمهم.

3 - حتديد ال�سندوق اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين مبا فـي ذلك اأي اأ�سخا�س يودعون 
االأ�سول فـي ال�سندوق اال�ستئماين اأو الرتتيب القانوين اأو من خالل �سل�سلة ال�سيطرة 

اأو امللكية.
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٤ - حتديد االأمناء اأو االأ�سخا�س فـي مواقع مماثلة، وميار�سون �سيطرة فعلية ونهائية 
على ال�سندوق اال�ستئماين.

5 - حتديد امل�ستفـيدين اأو من فـي حكمهم.

6 - حتديد املخولني بالتوقيع.

اإن�ساء عالقة العمل مع املكاتب  وفـي احلاالت التي مل يتم فـيها حتديد امل�ستفـيدين عند 
وال�سركات، فال يجوز لهذه املكاتب وال�سركات دفع اأي اأموال ل�سالح هوؤالء امل�ستفـيدين قبل 

حتديد هويتهم مبوجب القانون.

املــادة ) 25 (
فـي عالقة  الدخول  االآتية عند  االإ�سافـية  التدابري  وال�سركات تطبيق  املكاتب  يجب على 

عمل مع االأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر:
1 - و�ســـع نظــــام الإدارة املخاطــــر لتحديــد مـــا اإذا كـــان العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي 

هو �سخ�س معر�س للمخاطر.

2 - احل�سول على موافقة االإدارة العليا قبل اإن�ساء عالقة عمل اأو اال�ستمرار مع عميل 
اأو م�ستفـيد حقيقي من بني االأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر.

3 - اتخاذ تدابري معقولة لتحديد م�سدر اأموال العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي الذي 
مت حتديده على اأنه �سخ�س معر�س للمخاطر.

٤ - تطبيق املراقبة املعززة امل�ستمرة على عالقة العمل. 

املــادة ) 26 (
تلتزم املكاتب وال�سركات بفح�س الوثائق اأو البيانات اأو املعلومات التي تتح�سل عليها من 
العميل وفقا للقانون واإبقائها حمدثة ومتوافقة مع ال�سجالت القائمة، على اأن يكون اإعادة 

الفح�س ونطاقه على اأ�سا�س املخاطر املطروحة.

املــادة ) 27 (
وامل�ستفـيدين  العمالء  الواجبة على  العناية  تدابري  وال�سركات تطبيق  املكاتب  يجب على 
احلقيقيني احلاليني، مع مراعاة االأهمية الن�سبية وكفاية البيانات التي مت جمعها واملخاطر 

التي متثلها عالقة العمل حتى واإن �سبق تطبيق تدابري العناية الواجبة. 
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املــادة ) 28 (
العمل  املعززة على عالقات  الواجبة  العناية  املكاتب وال�سركات تطبيق تدابري  يجب على 
التدابري طلب  هذه  تت�سمن  اأن  ويجوز  العميل،  مع  لوجه  وجها  تتم  ال  التي  واملعامالت 

ت�سديق امل�ستندات، اأو طلب م�ستندات اإ�سافـية، وتطبيق تدابري حتقق اإ�سافـية. 

املــادة ) 29 (
هوية  من  التحقق  بتدابري  االلتزام  على  قدرتها  عدم  عند  وال�سركات  املكاتب  على  يجب 

العمالء اتخاذ اأحد التدابري االآتية:
1 - االمتناع عن فتح امللف اأو بدء عالقة العمل اأو اإجراء املعاملة.

2 - اإنهاء عالقة العمل القائمة.

وفـي جميع االأحوال، يجب على املكاتب وال�سركات رفع تقرير اإلى املركز بذلك.
وا�ستثناء من حكـــم الفقرة االأولـــى من هذه املادة، يجوز تاأجيل اتخاذ تدابري التحقق من هوية 
العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقـــي اإلى مـــا بعــد اإن�ســـاء عالقة العمل اأو اإجراء املعاملة، �سريطة 
التقيد بكافة ال�سروط املن�ســـو�س عليها فـي املادة )37( من القانون، وفـي هذه احلالة يجب 
على املكاتب وال�سركات اأن تدرج فـي اإدارة املخاطر لديها اإجراءات للتخفـيف من املخاطر، 
كزيـــادة درجـــة املراقبـــة الأي خدمـات يطلبها العميل خارج املعايري املتوقعة لعالقة العمل 

اأو اإجراء املعاملة.

املــادة ) ٣0 (
يجب على املكاتب وال�سركات اأن تدقق اإلى اأق�سى حد ممكن وب�سورة معقولة فـي خلفـية 
كافة املعامالت املعقدة والكبرية غري العادية والغر�س منها، وفـي جميع اأمناط املعامالت 

غري املعتادة التي لي�س لها غر�س اقت�سادي اأو م�سروع وا�سح.
كما يجب على املكاتب وال�سركات فـي احلاالت التي تكون فـيها خماطر غ�سل االأموال اأو متويل 
االإرهاب مرتفعة تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة املت�سقة مع املخاطر التي مت حتديدها، 
واملعاملة  العمل  املراقبة لعالقة  درجة وطبيعة  فـي  زيادة  التدابري  تت�سمن هذه  اأن  على 

لتحديد ما اإذا كانت تلك املعامالت اأو االأن�سطة تبدو غري اعتيادية اأو م�سبوهة.
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املــادة ) ٣1 (
يجـــب علـــى املكاتــب وال�سركــات التدقيق فـي كافة عالقات العمل مع االأ�سخا�س الطبيعيني 
البند  حلكم  وفقا  اللجنة  حتددها  التي  الدول  من  وال�سركات  املكاتب  اأو  االعتباريني  اأو 
)ك( من املادة )13( من القانون، وتطبيق التدابري املبنية على املخاطر اأو املعززة الفعالة 
واملتنا�سبة مع املخاطر املطروحة، كما يجب عليهم تطبيق التدابري التي حددتها اللجنة 
اللجنة  موقع  زيارة  وال�سركات  املكاتب  على  ويجب  املخاطر،  عالية  بالدول  واملتعلقة 
االإلكرتوين با�ستمرار، لالطالع على التحديثات التي تتم على قوائم الدول عالية املخاطر، 

والتدابري الواجب اتخاذها جتاه كل دولة.

املــادة ) ٣2 (
يجب على املكاتب وال�سركات االحتفاظ باالآتي:

1 - ن�سخ من كافة ال�سجالت، والوثائق، واملعلومات، والبيانات التي يتم احل�سول عليها 
من خالل اتخاذ تدابري العناية الواجبة للعمالء، مبا فـيها امل�ستندات التي تثبت 
هوية العمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني، وملفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية، 
وذلك ملدة )10( ع�سرة اأعوام على االأقل من انتهاء عالقة العمل اأو اإمتام املعاملة 
مع العميل الذي لي�ست لديه عالقة عمل قائمة وم�ستمرة مع املكاتب وال�سركات.

2 - ن�سخ جميع �سجالت املعامالت التي اأجريت - املحلية منها والدولية - ملدة )10( 
ع�سرة اأعوام على االأقل من تاريخ تنفـيذ املعاملة، ويجب اأن تكون هذه ال�سجالت 
اأن  باإعادة تتبع كل معاملة فردية بحيث ميكن  كافـية ومف�سلة على نحو ي�سمح 
توفر عند ال�سرورة دليال لالدعاء �سد اأي ن�ساط اإجرامي، واأن يتم االحتفاظ بها 

فـي �سجالت ر�سمية تتبع نظاما حما�سبيا منتظما.

3 - ن�سخ عن تقارير املعامالت املر�سلة اأو امل�ستندات ذات ال�سلة ملدة )10( ع�سرة اأعوام 
على االأقل من تاريخ رفع التقرير اإلى املركز.

٤ - ن�سخ من تقييم املخاطر واأي معلومات مرتبطة به ملدة )10( ع�سرة اأعوام على االأقل 
من تاريخ اإجراء اأو حتديث التقييم.
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ويجـــب علـــى املكاتـــب وال�سركـــات االحتـــفاظ بال�ســجالت، والوثائق، واملعلومات، والبيانات، 
اأو الن�سخ امل�سدقة عنها، بطريقة ت�سمح بتزويدها فورا للجهات الق�سائية، واملركز، واجلهات 

الرقابية، اأو اأي جهة خمت�سة اأخرى، عند طلبها.

املــادة ) ٣٣ (
يحظر على املكاتب وال�سركات اال�ستعانة بطرف ثالث الأغرا�س بذل العناية الواجبة جتاه 

العميل، وي�ستثنى من هذا احلظر اال�ستعانة بطرف ثالث �سريطة ا�ستيفاء االآتي:
1 - التحقـــق مـــن تطبيـــق الطــرف الثالث االلتزامات املن�سو�س عليـــها فـي القانون 
الرقابة  ومتطلبات  العمالء،  جتاه  الواجبة  العناية  كمتطلبات  الالئحة،  وهـــذه 
واالحتفاظ بال�سجالت، مع مراعاة املعلومات املتوفـــرة حـــول م�ســــتوى املخاطـــر 

فـي الدولة التي ينتمي اإليها.

2 - التحقق من خ�سوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة واالإ�سراف، ومدى التزامه 
بت�سريعات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب فـي الدولة التي ينتمي اإليها، 
ومــن اأن لديـــه �سيا�ســـة مطبقـــة و�سوابـط كافـية فـي هذا املجال، واتخاذ ما يلزم 
من اإجراءات للتحقق فـيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�سو�س مع توفـري 

الوثائق املثبتة لذلك.

3 - �سمان توفـري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات 
الثالث  الطرف  قبل  العمالء من  الواجبة جتاه  العناية  العالقة مبتطلبات  ذات 

حال طلبها منه دون تاأخري.

الف�ســـل الرابــع

ال�سيا�ســات وال�سوابــط واإلإجــراءات الداخليــة

املــادة ) ٣4 (
يجب على املكاتب وال�سركات تطوير وتنفـيذ �سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�سل 

االأموال ومتويل االإرهاب، ومراقبة تنفـيذها وتعزيزها ح�سبما تقت�سيه احلاجة.
اأو االإدارة العليا فـي املكاتب وال�سركات اعتماد تلك ال�سيا�سات  ويجب على جمل�س االإدارة 

وال�سوابط واالإجراءات والتي يتعني اأن تت�سمن - كحد اأدنى - االآتي: 
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1 - اإجراءات تقييم خماطر العمالء اجلدد واحلاليني وامل�ستفـيدين احلقيقيني، وخماطر 
املعامالت والن�ساط التجاري.

2 - اإجراءات حتديد هوية العمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني والتحقق منها، وتنفـيذ 
تدابري العناية الواجبة جتاههم.

3 - اإجراءات االحتفاظ بال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات ب�ساأن العمالء وامل�ستفـيدين 
احلقيقيني، وعالقات العمل، واملعامالت.

٤ - اإجراءات حتديد املعامالت امل�سبوهة وتقدمي البالغات ب�ساأنها اإلى املركز. 
5 - اإجراءات تعيني م�سوؤول التزام على م�ستوى االإدارة العليا.
6 - اإجراءات فح�س تعيني العاملني، و�سمان معايري عالية. 

واأع�ساء  واملديرين،  واحلاليني،  اجلدد  العاملني  لكافة  م�ستمرة  تدريب  برامج   -  7
جمل�س االإدارة، واالإدارة التنفـيذية اأو االإ�سرافـية الإبقائهم على اطالع بكافة جوانب 
متطلبــات مكافحــة غ�ســـل االأمــوال ومتويــل االإرهاب، واآخر امل�ستجدات، وتقنيات 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، ومل�ساعدتهم فـي ر�سد املعامالت واالأن�سطة التي 
ميكن اأن تكون مرتبطة بغ�سل االأموال، اأو اجلرائم االأ�سلية، اأو متويل االإرهاب، 

وتعريفهم باالإجراءات الواجب اتباعها فـي مثل هذه احلاالت.
8 - �سيا�سات واإجراءات تبادل املعلومات الأغرا�س بذل العناية الواجبة واإدارة خماطر 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
9 - اإجراءات توفـري املعلومات ب�ساأن العمالء، واحل�سابات واملعامالت من الفروع وال�سركات 
التابعة على م�ستوى وظائف م�سوؤويل االلتزام والتدقيق ومكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب فـي املجموعة-عند ال�سرورة- وتوفـري املعلومات حول املعامالت 
امل�سبوهة  البالغات  ذلك  فـي  مبا  وحتليلها،  اعتيادية  غري  تبدو  التي  واالأن�سطة 

واملعلومات املرتبطة بها.
10 - �سمانات منا�سبة ب�ساأن �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة، مبا فـيها �سمانات ملنع 

تنبيه العميل.

املــادة ) ٣5 (
يجب اأن تكون �سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب املن�سو�س 
املحلية  الفروع  جميع  على  وتنطبق  منا�سبة،  الالئحة  هذه  من   )3٤( املادة  فـي  عليها 

واالأجنبية وال�سركات التابعة التي متتلك فـيها االأغلبية.
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ويجب على املكاتب وال�سركات فـي حالة قيام فروعها وال�سركات التابعة لها بعالقات عمل 
اأو معامالت فـي دولة ال تتوافر فـيها متطلبات احلد االأدنى ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل 
االإرهاب املن�سو�س عليها فـي القانون وهذه الالئحة، التاأكد من تطبيق فروعها و�سركاتها 

التابعة لتلك املتطلبات اإلى احلد الذي ت�سمح به قوانني ولوائح تلك الدولة.
واإذا كانت تلك الدولة ال ت�سمح بالتنفـيذ املالئم لالإجراءات املذكورة، يجب اأن تقوم املكاتب 
وال�سركات بتطبيق اإجراءات اإ�سافـية منا�سبة الإدارة خماطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب 

واإخطار الوزارة بذلك.

املــادة ) ٣6 (
يجب على املكاتب وال�سركات تعيني م�سوؤول التزام يتمتع باخلربة واملوؤهالت املنا�سبة فـي جمال 
با�ستقاللية،  للت�سرف  ال�سلطة  لديه  تكون  واأن  االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�سل  مكافحة 
وتقدمي التقارير اإلى االإدارة العليا، وعلى املكاتب وال�سركات متكني م�سوؤول االلتزام من الو�سول 
الفوري لبيانات التعرف على العمالء وغريها من املعلومات حول العناية الواجبة، و�سجالت 

املعامالت، واملعلومات االأخرى ذات ال�سلة. 
كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة تزويد الوزارة واملركز با�سم م�سوؤول االلتزام، وموؤهالته، 
ورقم الهاتف، والربيد االإلكرتوين، وعليها اإبالغ الوزارة واملركز على وجه ال�سرعة فـي حال 

تعيني م�سوؤول التزام اآخر.

املــادة ) ٣7 (
يجب على م�سوؤول االلتزام رفع تقارير دورية اإلى جمل�س االإدارة اأو االإدارة العليا فـي املكاتب 

وال�سركات، على اأن تت�سمن االآتي:
1 - معلومات عن خماطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، مبا فـي ذلك ملخ�سات واإح�ساءات 

ب�ساأن التبليغ عن املعامالت امل�سبوهة التي مت ر�سدها واآلية التعامل معها. 

غ�سل  مكافحة  و�سوابط  ونظم  واإجراءات  �سيا�سات  لتعزيز  املتخذة  االإجراءات   -  2
االأموال ومتويل االإرهاب لدى املكتب اأو ال�سركة.

3 - تقييـــم مـــدى كفايـــة املــــوارد الب�سريـــة ونظــم املعلومات املوؤمتتة املتاحة لوظيفة 
م�سوؤول االلتزام، ومدى فعالية برنامج مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب 

الذي ينفذه املكتب اأو ال�سركة.

وفـي جميع االأحوال، يجب تزويد الوزارة باأي تقرير تطلبه. 
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املــادة ) ٣8 (
الالزمة  واالإجراءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  وتطبيق  و�سع  وال�سركات  املكاتب  على  يجب 

حتقق  اأن  و�سمان  العاملني،  لكافة  �سلوك  ومدونة  واملالءمة  الكفاءة  متطلبات  لتنفـيذ 

اإجراءات فح�س تعيني العاملني االآتي: 

1 - اأن يتمتع العاملون، واملديرون، واأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفـيذية اأو االإ�سرافـية، 

وم�سوؤولو االلتزام واملدققون الداخليون مب�ستـــوى عـــال مــــن الكفاءة ال�سرورية 

الأداء مهامهم.

2 - اأن يتمتع العاملون، واملديرون، واأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفـيذية اأو االإ�سرافـية، 

وم�سوؤولو االلتزام واملدققون الداخليون بالقدرة والنزاهة املنا�سبة الإجراء االأن�سطة 

التجارية.

3 - منع ت�سارب امل�سالح املحتمل، مبا فـي ذلك اخللفـية املالية للعاملني، واملديرين، 

واأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفـيذية اأو االإ�سرافـية، وم�سوؤويل االلتزام واملدققني 

الداخليني.

٤ - عدم تعيني متهمني اأو مدانني بارتكاب جرائم االحتيال، اأو اإ�ساءة االأمانة اأو جرائم 

اأخرى مماثلة. 

الف�ســـل اخلامــ�ض

 متطلبــات اإلإبــالغ وتوفـري املعلومــات

املــادة ) ٣9 (
املفو�سني،  وممثليها  ومالكيها،  اإدارتها،  جمال�س  واأع�ساء  وال�سركات،  املكاتب  على  يجب 

والعاملني فـيها، ووكالئها، و�سركائها، واملهنيني املعينني الأداء اأعمال حل�سابها اإبالغ املركز 

وجود  عند  اأو  اال�ستباه  حال  فـي  �ساعة  واأربعون  ثمان   )٤8( اأق�ساه  موعد  وخالل  فورا، 

اأ�ســـباب معقــــولة لال�ستبـــاه فـي اأن معاملة ما اأو حماولة اإجرائها، تتعلق بعائدات جرمية 

اأو اأنها مرتبطة بجرمية غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب اأيا كانت قيمتها. 
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ويجب على م�سوؤول االلتزام، اأن ينظر على وجه ال�سرعة فـيما اإذا كان اال�ستباه اأو االأ�سباب 

املعقولـــة لال�ستبـــاه قـــد ن�ســـاأت بعـــد تلقـــي معلومـات اأو اإخطار من االأ�سخا�س املذكورين 

فـي هذه املادة.

ويجب اأن تت�سمن تقارير املعامالت امل�سبوهة كافة املعلومات ذات ال�سلة، وامل�ستندات وال�سجالت 

املرتبطة باملعاملة، اأو العميل اأو احل�ساب املعني، واأن تتقيد باالإجراءات واملتطلبات التي حددها 

املركز. 

املــادة ) 40 (
يحظر على املكاتب وال�سركات االإف�ساح للعميل اأو للم�ستفـيد احلقيقي اأو اأي طرف اآخر عن 

اأنها رفعت اأو على و�سك اأن ترفع تقريرا اإلى املركز، اأو عن اأي معلومات اأو بيانات متعلقة 

بهذه التقارير اأو تنبيهه بوجود حتقيق فـي هذا ال�ساأن. 

املــادة ) 41 (
يجـــب عــلى املكاتب وال�سركات فـي احلاالت التي يكون لديها ا�ستباه بجرمية غ�سل االأموال 

اأو متويـــل االإرهـــاب، ومــن �ساأن تنفـيذ تدابري العناية الواجبة اأن يوؤدي اإلى تنبيه العميل، 

اأن ترفع تقريرا اإلى املركز والتوقف عن اتخاذ تدابري العناية الواجبة.

الف�ســل ال�ســاد�ض

 اجلـــزاءات

املــادة ) 42 (
عند خمالفة اأي من املكاتب اأو ال�سركات الأحكام هذه الالئحة، يعد الق�سم حم�سرا باملخالفة 

املرتكبة يرفع للوزير اأو من يفو�سه التخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري اأو اجلزاءات املن�سو�س 

املتخذة،  واجلزاءات  بالتدابري  املركز  اإبالغ  يتم  اأن  على  القانون،  من   )52( املادة  فـي  عليها 

ويجوز لها ن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة.
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امللحــق رقــم ) 1 (

موؤ�سرات املخاطر املرتفعة جلرميتي غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب 
ت�سمل موؤ�سرات املخاطر املرتفعة جلرميتي غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب - ب�سفة خا�سة - 

االآتي:
1 - عوامل اخلطر املرتبطة بالعمالء:

  اأ - اأن تتم عالقة العمل فـي ظروف غري عادية.

اأن يكون العمالء غري مقيمني فـي �سلطنة عمان.  ب - 

�سركات  عن  عبارة  تكون  التي  القانونية  الرتتيبات  اأو  االعتبارية  االأ�سخا�س   ج - 
لالحتفاظ باالأ�سول ال�سخ�سية.

ال�سركات التي فـيها حاملو اأ�سهم ا�سمية اأو اأ�سهم حلاملها.  د - 

االأعمال اأو االأن�سطة التي تتطلب ا�ستخداما كثيفا لالأموال النقدية اأو التي   هـ - 
تعترب عر�سة لغ�سل االأموال ومتويل االإرهاب اأكرث من غريها. 

هيكل ملكية ال�سركة غري اعتيادي اأو معقد للغاية مقارنة بطبيعة اأعمال ال�سركة.  و - 

عالقات العمل واملعامالت التي ال تتم وجها لوجه.  ز - 

عالقات العمل تتم فـي اأو مع الدول املحددة فـي البند )2( من هذا امللحق.  ح - 

 ط - االأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر.

اأو العمالء الذين يكون م�سدر  اأ�سحاب االأر�سدة ال�سافـية الكبرية   ي - العمالء 
دخلهم اأو اأ�سولهم غري وا�سح.    

2 - عوامــــل اخلطـــر اجلغرافـيـــة اأو املرتبطــــة بالــــدول، مــع مراعـــاة البندين )ب( و)د( 
من املادة )٤1( من القانون:

تقارير  اأو  املتبادل  التقييم  بها كتقارير  التي ت�سنفها م�ســـادر موثوق  -  الدول  اأ    
االأموال  غ�سل  ملكافحة  مالئمة  نظما  متـــتلك  ال  اأنها  على  املن�ســـورة  املتابعـــة 

ومتويـــل االإرهـــاب.

 ب - الدول التي ت�سنفها اللجنة على اأنها عالية املخاطر.

   ج - الدول اخلا�سعة للعقوبات اأو احلظر اأو تدابري مماثلة �سادرة عن االأمم املتحدة.
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  د - الـــدول التـــي ت�سنفهـــا م�ســـادر موثـوق بها على اأنها تت�سف مب�ستويات عالية 
من الف�ساد اأو االأن�سطة اجلرمية االأخرى. 

اأنها تقوم  اأو املناطق اجلغرافـية التي ت�سنفها م�سادر موثوق بها على   هـ - الدول 
اأو التي تعمل فـيها منظمات  اأو الدعم لالأن�سطة االإرهابية،  بتوفـري التمويل 

اإرهابية مدرجة. 

3 - عوامل اخلطر املرتبطة باملنتجات اأو اخلدمات اأو املعامالت اأو قنوات الت�سليم االآتية: 
  اأ - اخلدمات التي قد ت�سمح باإخفاء هوية امل�ستفـيد احلقيقي عن اجلهات املخت�سة.

بالدراية  وال�سركات  املكاتب  تتمتع  ال  والتي  العميل  من  املطلوبة  اخلدمات   ب - 
للقيام بها.

 ج - حتويل ال�سلع اأو االأ�سول ذات القيمة املرتفعة بني االأطراف فـي غ�سون فرتة 
ق�سرية جدا من دون �سبب وا�سح.

 د - املعامالت التي تتم مع عدم كفاية االعتبار.

 هـ - اخلدمات التي توفر عمدا املزيد من ال�سرية جلهة هوية العميل اأو امل�ساركني 
االآخرين. 

 و - ا�ستخدام االأ�سول االفرتا�سية اأو غريها من و�سائل الدفع التي تت�سم ب�سرية 
الهوية ونقل الرثوات من دون �سبب م�سروع.

 ز - حيازة ال�سركات التي هي فـي حالة ت�سفـية من دون �سبب م�سروع.

 ح - املعامالت التي ت�سمل االأ�سخا�س الذين جتمعهم �سلة من دون �سبب م�سروع.

 ط - منح توكيل اأو �سالحية متثيل فـي ظروف غري اعتيادية ومن دون �سبب وا�سح 
اأو منطقي.

ا�ستخـــدام غـــري مـــربر حل�سابـــات العمـــالء املجمعـــة اأو احلفــظ االآمن الأموال   ي - 
اأو اأ�سول العميل.

 ك - الدفعات الواردة من اأطراف ثالثة غري معروفة اأو غري مرتبطة بالعميل.
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امللحــق رقــم ) 2 (

تدابري العناية الواجبة املعززة للعمالء ذوي املخاطر املرتفعة

ت�سمل تدابري العناية الواجبة املعززة للعمالء ذوي املخاطر املرتفعة - ب�سفة خا�سة - االآتي:

1 - احل�سول على معلومات اإ�سافـية عن العميل، وامل�ستفـيد احلقيقي، واملعاملة.

2 - اإن�ساء ملف �سامل ملخاطر العمالء واملعامالت وحفظه، ويرتكز ملف العميل على املعرفة 

الكافـية بالعميل وامل�ستفـيد احلقيقي، والطبيعة املق�سودة لعالقة العمل مع املكاتب 

وال�سركات، وعلى م�سدر اأموال العميل.

3 - حتديث املعلومات املتعلقة بالعمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني بانتظام اأكرب.

٤ - احل�سول على معلومات عن الغر�س من املعامالت املطلوبة اأو املنفذة.

5 - احل�سول على موافقة االإدارة العليا لبدء اأو متابعة عالقة العمل.

ال�سوابط  وتوقيت  عدد  زيادة  خالل  من  العمل،  لعالقة  معززة  مراقبة  اإجراء   -  6

املطبقة، واختيار اأمناط االأن�سطة التي حتتاج اإلى مزيد من الفح�س.

العميل لدى موؤ�س�سة مالية  با�سم  االأولى من خالل ح�ساب  الدفعة  اإجراء  7- طلب 

تخ�سع ملعايري مماثلة للعناية الواجبة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري 

رقــم 2022/619
باإ�سدار الئحة تنظيم مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج

علــى املواقــع االإلكرتونيــة وو�سائـــل التوا�ســـل االجتماعــي

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3،

واإىل قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج على املواقع االإلكرتونية وو�سائل 

التوا�سل االجتماعي باأحكام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

يجب على املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفـيق اأو�ساعهم وفقا الأحكامها خالل )6( 

�ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 2٧ من جمـادى االأولـى 1444هـ
املوافـــــق: 21 من دي�سمبـــــــــــــــــر 2022م

قيـــ�س بن مـحمــد بن مو�ســى اليـو�سـف                                                        
                                 وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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الئحة تنظيم مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج 

على املواقع االإلكرتونية وو�سائل التوا�سل االجتماعي

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الــوزارة: 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

2 - الوزيــر: 
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

٣ - املديـر العـام: 
مدير عام التجارة فـي الوزارة.

4 - الدائرة املخت�سة: 
دائرة ال�سوؤون التجارية والتجارة االإلكرتونية فـي الوزارة.

٥ - اللجنــة: 
اللجنة التي ت�سكل بقرار من الوزير للنظر فـي خمالفات اأحكام هذه الالئحة.

6 - ن�ساط الت�سويق والرتويج: 
ت�سويــق اأو ترويـــج اأي �سلعــة اأو خدمة عن طريق العر�ص اأو الن�سر بالكتابة اأو الر�سم 

اأو ال�ســـورة اأو الرمـــز اأو ال�ســـوت اأو بـــاأي و�سيلـــة اأخـــرى علـــى املواقـــع االإلكرتونيـــة 

اأو و�سائل التوا�سل االجتماعي.

٧ - املواقع االإلكرتونية وو�سائل التوا�سل االجتماعي: 
اأخرى  تقنية معلومات  اأي  اأو  اإلكرتوين  اأو تطبيق  برنامج  اأو  اإلكرتوين  اأي موقع 

يتم ا�ستخدامها عرب ال�سبكة املعلوماتية بوا�سطة االأجهزة االإلكرتونية، والتي تتيح 

مل�ستخدميها اإمكانية التفاعل مع امل�ستخدمني االآخرين، وذلك من خالل ما يتم م�ساركته 

للو�سول  والفـيديوهات وغريها،  واملدونـــات  كال�ســـور  الو�سائـــل  هـــذه  عبـــر  معهـــم 

اإىل العمالء والتفاعل معهم.
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٨ - الرتخيــ�س: 
املوافقة ال�سادرة من الدائرة املخت�سة مبزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج.

9 - املرخــ�س لـه:
 ال�سخ�ص احلا�سل على الرتخي�ص.

املــادة ) 2 (

ال يجـــوز ممار�ســـة ن�ســـاط الت�سويـــق والرتويــج اإال بعـــد احلــ�سول على الرتخي�ص بذلك 

من الدائرة املخت�سة. 

ربحية  غري  اأعماال  ميار�سون  الذين  االأ�سخا�ص  الرتخي�ص  على  احل�سول  من  وي�ستثنى 

كاالأعمال اخلريية والتطوعية، واالأن�سطة التي يقوم بها التاجر لل�سلعة اأو اخلدمة التي 

يبيعها اأو يقدمها بنف�سه، على اأن يلتزم التاجر باالأحكام االأخرى الواردة فـي هذه الالئحة.

املــادة ) ٣ (

يقدم طلب الرتخي�ص اإىل الدائرة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ص، بعد ا�ستيفاء 

ال�سروط االآتية:

١ - ممار�سة الن�ساط عن طريق �سركة جتارية فيما عـدا �سركــة امل�ساهمــة، بــعد قيدهــا 

فـي ال�سجل التجاري.

2 - اأال يكون قد �سدر �سد اأي من ال�سركاء حكم فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف 

اأو االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - اأال يكون قد �سبق وقف اأو اإلغاء ترخي�ص �سادر له ملزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج، 

اأو اأغلقـــت املن�ســـاأة التــي ميـــار�ص مـــن خاللهـــا هـــذا الن�ساط اأو منع من مزاولته، 

اأو اأ�سهر اإفال�سه، ما مل تتم اإزالة اأ�سباب املخالفة.

4 - حتديـــد املواقــــع االإلكرتونيـة اأو و�سائـــل التوا�ســل االجتماعــي املراد ا�ستخدامها 

فـي مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج.

املــادة ) 4 (

يجب على الدائرة املخت�سة البت فـي طلب الرتخي�ص خالل )١5( خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ا�ستيفائه ال�سروط وامل�ستندات الالزمة.
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املــادة ) ٥ (

ي�سدر الرتخي�ص من الدائرة املخت�سة، وتكون مدته )3( ثالثة اأعوام قابلة للتجديد.

املــادة ) 6 (

يجب على الدائرة املخت�سة اإخطار طالب الرتخي�ص فـي حال رف�ص طلبه باأي و�سيلة كانت، 

على اأن يكون قرار الرف�ص م�سببا.

املــادة ) ٧ (

يجوز ملن رف�ص طلبه التظلم اإىل الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره، ويجب 

البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب عدم الرد خالل هذه 

املـــدة مبثابـــة رف�ســه، ويجــوز له تقدمي طلب ترخي�ص جديد بعد م�سي )١( �سنة واحدة 

من تاريخ رف�ص طلبه.

املــادة ) ٨ (

يجب على الراغبني فـي ت�سويق اأو ترويج اأي �سلعة اأو خدمة التاأكد من وجود الرتخي�ص 

لدى املرخ�ص له.

املــادة ) 9 (

يلتزم املرخ�ص له باالآتي:

١ - بيان رقم الرتخي�ص.

2 - عدم االإ�ساءة للذات االإلهية واالأديان واملعتقدات. 

3 - احرتام النظام االأ�سا�سي للدولة، والقوانني، والقرارات ال�سادرة من كافة وحدات 

اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة. 

4 - احرتام املوروث الثقافـي واحل�ساري ل�سلطنة عمان.

5 - عدم ن�سر االإ�ساعات واالأخبار املغر�سة وامل�سللة.

6 - احرتام الهوية الوطنية ل�سلطنة عمان.

7 - عدم بث اأي بيانات اأو معلومات ت�سيء لالأفراد اأو اأي فئات اجتماعية اأخرى اأو حتر�ص 

على الكراهية والعنف.

8 - عدم ن�سر كل ما من �ساأنه االإخالل باالآداب العامة والنظام العام، اأو امل�سا�ص بعلم 

الدولة اأو هيبتها اأو �سعارها اأو ن�سيدها الوطني.
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9 - عدم امل�سا�ص بحقوق امللكية الفكرية.

١0 - االلتزام بقواعد ال�سلوك االأخالقي ومعايري ال�سدق واالأمانة.

١١ - االلتزام بالقواعد التي حتكم ممار�سة االأعمال التجارية.

١2 - عدم ت�سويق وترويج التبغ والدخان بجميع اأ�سنافه وطرق تعاطيه.

١3 - عدم الت�سويق اأو الرتويج الأي �سلعة اأو خدمة تتطلب موافقات م�سبقة من اجلهات 

املخت�سة، اأو مل�ساريع غري مرخ�سة من اجلهة املخت�سة، اأو اأي �سلعة مقلدة.

اأو لي�ست له داللة  اأو غام�سا  اأو الرتويجي مبهما  الت�سويقي  اأال يكون املحتوى   - ١4

وا�سحة. 

١5 - اأن يكون الت�سويق اأو الرتويج حقيقيا، وغري مبالغ فـيه، واأال يوؤدي اإىل خلق لب�ص 

مع اأ�سماء اأو �سلع اأو خدمات اأو اأن�سطة اأخرى تخ�ص اأ�سخا�سا اآخرين. 

١6 - اأال ينطوي الت�سويق اأو الرتويج على جرمية اأو يحر�ص عليها، اأو ي�سر بامل�سلحة 

العامة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

املــادة ) 10 (

يجب على املرخ�ص له جتديد الرتخي�ص ال�سادر له خالل )30( ثالثني يوما قبل تاريخ 

انتهائه، ويرتتب على عدم التجديد اإلغاء ن�ساط الت�سويق والرتويج من ال�سجل التجاري 

بعد اإنذاره كتابة، ومرور )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره بهذا االإنذار، ويكون االإلغاء 

بقرار من الوزير، ويتم اإخطار املخالف به.

املــادة ) 11 (

ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص ال�سادر له اإال بعد احل�ســول علــى موافقــة 

الدائرة املخت�سة وا�ستيفاء املتنازل اإليه جميع ال�سروط املقررة وفقا الأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 12 (

يجوز للمدير العام من تلقاء نف�سه اأو بناء على �سكوى تقدم اإليه اإجراء حتقيق مع املرخ�ص 

له فـي املخالفات املن�سوبة اإليه، ثم يحيل االأمر اإىل اللجنة.
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املــادة ) 1٣ (

املوعد  اأمامها قبل  املخالف باحل�سور  اإعالن  ال�سكاوى واملخالفات بعد  فـي  اللجنة  تنظر 

املحدد الجتماعها بــــــ )١5( خم�سة ع�سر يوما على االأقل، وذلك بكتاب م�سجل مبني فـيه 

ال�سكوى اأو املخالفات املن�سوبة اإليه، وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع.

ويجوز للمخالف اإبداء دفاعه �سفاهة اأو كتابة بنف�سه اأو من ميثله قانونا، فاإذا مل يح�سر 

املخالـــف اأو ممثلـــه القانونـــي رغـــم اإعالنـــه اإعالنـــا �سحيحـــا، جــاز للجنــة اإ�سدار قرارها 

فـي غيابه.

املــادة ) 14 (

يجوز للجنة توقيع اأحد اجلزاءات االآتية على املخالفـني الأحكام هذه الالئحة:

١ - االإنذار.

2 - غرامة اإدارية ال تزيد على )١000( األف ريال عماين.

3 - وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على �سنة واحدة. 

4 - اإلغاء الرتخي�ص.

املــادة ) 1٥ (

يجـــوز ملن وقـــع عليـــه اأحـــد اجلــزاءات املن�ســـو�ص عليـــها فـي املادة )١4( مــن هذه الالئحة 

اأن يتظلـــم اإلـــى الوزير خالل )60( �ستني يوما مــن تاريخ اإخطـــاره بالقــرار اأو علمـــه بــه، 

وعلى الوزير البت فـيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب مرور هذه املدة 

دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه.
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قــرار وزاري 
رقــم ٦2١/2022

باإ�صــدار الئحــة الرقابــة علــى مكاتــب 

و�صركات املحا�صبة واملراجعة وم�ؤ�ص�صات و�صركات املعادن الثمينة 

واالأحجار ذات القيمة ب�صاأن مكافحة غ�صل االأم�ال ومت�يل االإرهاب

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/77،

واإىل قانون الرقابة على املعادن الثمينة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/109، 

واإىل قانون مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

ال�سابع من  الف�سل  ال�سادرة مبوجب  اإلأمن  تنفـيذ قرارات جمل�س  اإجراءات  واإىل إلئحة 

ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع وقمع اإلإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل ومتويله ال�سادرة بالقرار رقم 2021/1، 

واملراجعني  املحا�سبني  على  الرقابة  باإ�سدار إلئحة   2021/198 رقم  الوزاري  القرار  واإىل 

ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة واإلأحجار ذات القيمة 

ب�ساأن مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل بالئحة الرقابة على مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن 

الثمينة واإلأحجار ذات القيمة ب�ساأن مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يجب على مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة واإلأحجار 

تاريخ  �سهر واحد من  املرفقة خالل  الالئحة  اأو�ساعها طبقا إلأحكام  توفـيق  القيمة  ذات 

العمل بها.
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املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2021/198 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي: ٢٨ من جمـادى األأولـى 1444هـ

املوافـــــق: ٢٢ من دي�صمبـــــــــــــــــر ٢0٢٢م

قيـــ�س بن مـحمــد بن مو�صــى اليـو�صـف                                                        

                                 وزير التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار
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الئحـــة الرقابـــة علــى مكاتـــب 

و�صركات املحا�صبة واملراجعـة وم�ؤ�ص�صات و�صركـات املعـادن الثمينة 

واالأحجـار ذات القيمـة ب�صـاأن مكافحـة غ�صـل االأمـ�ال ومت�يـل االإرهــاب 

الف�صــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب وقانون الرقابة على املعادن الثمينة 

امل�سار اإليهما، كما يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س 

�سياق الن�س معنى اآخر: 

الــ�زارة: 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار. 

القانــ�ن: 
قانون مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

اللجنــة:
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

املركـــــز: 
املركز الوطني للمعلومات املالية. 

الفاتــف: 
جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م، مقرها 

باري�س فـي فرن�سا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.   

املديرية: 
املديرية العامة للتجارة فـي الوزارة. 

الق�صــــم: 
ق�سم مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب فـي املديرية. 
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املن�صاأة املرخ�صة: 
بيع  و�سركات  وموؤ�س�سات  املراجعة،  و/اأو  املحا�سبة  خدمات  تقدم  التي  وال�سركات  املكاتب 

املجوهرات و�سياغة احللي واملعادن الثمينة واإلأحجار ذات القيمة وا�ستريادها وت�سديرها، 

املعادن  ت�سفـية  القيمة، وور�س  ذات  واإلأحجار  الثمينة  املعادن  وخمتربات فح�س وحتليل 

الثمينة. 

العمليات امل�صب�هة اأو غري االعتيادية: 
العمليات التي ي�ستبه فـي اأن تكون لها �سلة باجلرائم املن�سو�س عليها فـي القانون.                                                                                                                  

م�ص�ؤول االلتزام: 
املرخ�سة  املن�ساأة  التزام  مدى  لرياقب  املرخ�سة،  املن�ساأة  قبل  من  يعني  الذي  ال�سخ�س 

والعاملني فـيها مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.

العميـــل:
املتعامل مع املن�ساأة املرخ�سة �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريا. 

الدول مرتفعة املخاطر:
 الدول امل�سنفة �سمن قائمة الدول مرتفعة املخاطر على امل�ستوى الدويل طبقا للقائمة 

ال�سادرة عن الفاتف. 

ال�صخ�س املعر�س للمخاطر:
كل �سخ�س طبيعي، �سواء كان عميال اأو م�ستفـيدا حقيقيا، �سغل اأو ي�سغل وظيفة عامة عليا فـي 

�سلطنة عمان اأو فـي دولة اأجنبية كروؤ�ساء الدول اأو احلكومات، اأو كبار ال�سخ�سيات ال�سيا�سية، 

اأو كبار امل�سوؤولني احلكوميني اأو الق�سائيني اأو الع�سكريني، اأو علماء الدين اأو اأع�ساء ال�سلطة 

الت�سريعية اأو امل�سوؤولني التنفـيذيني فـي ال�سركات اململوكة للدولة، وروؤ�ساء اجلمعيات املهنية 

واخلريية والنقابات العمالية والفنانني وغريهم من ال�سخ�سيات العامة وم�سوؤويل اإلأحزاب 

اإليه وظيفة عليا فـي منظمة دولية كاملديرين ونواب املديرين  اأوكلت  اأو  ال�سيا�سية املهمني، 

واإلإخوة  واإلأوإلد  كالوالدين  املبا�سرين  اأفراد عائلته  اأي�سا  اإلإدارة. وت�سمل  واأع�ساء جمل�س 

واإلأخوات واإلأزواج واإلأ�سهار، وذوي ال�سلة به كزمالء العمل املقربني املعروفـني على نطاق 

وا�سع وعلنا اأو امل�ست�سارين ال�سخ�سيني اأو اأي اأ�سخا�س فـي و�سع ميكنهم من اإل�ستفادة ب�سكل 

كبري من عالقات اإلأعمال الوثيقة مع ال�سخ�س املعر�س للمخاطر. 
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الطرف الثالث: 

موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى املهن اأو اإلأعمال غري املالية املحددة فـي �سلطنة عمان، اأو فـي دولة 

غ�سل  مكافحة  مبتطلبات  اإللتزام  ب�ساأن  خمت�سة  �سلطة  ورقابة  لتنظيم  تخ�سع  اأجنبية 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب، تعادل تلك املعمول بها فـي �سلطنة عمان إل �سيما فـيما يتعلق 

بالعناية الواجبة جتاه العميل وحفظ ال�سجالت.  

املــادة ) 2 (
ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املن�ساأة املرخ�سة ممن لديها اأن�سطة مرتبطة اأو ذات �سلة 

بواحد اأو اأكرث من اإلأن�سطة املحددة فـي البندين )ج(، )د( من املادة )4( من القانون، وعلى 

نقدية  معاملة  اأي  اإجراء  عند  القيمة  ذات  واإلأحجار  الثمينة  املعادن  و�سركات  موؤ�س�سات 

الدول  اأو ما يعادلها من عمالت  اآإلف ريال عماين فاأكرث  �ستة  مع عميل مببلغ )6000( 

اإلأجنبية.

املــادة ) ٣ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة موافاة الق�سم باإلأن�سطة التي تتم ممار�ستها واملرتبطة اأو ذات 

ال�سلة بواحد اأو اأكرث من اإلأن�سطة املحددة فـي البنود )ب(، )ج(، )د( من املادة )4( من القانون.

املــادة ) 4 (
تلتزم املن�ساأة املرخ�سة باأحكام إلئحة اإجراءات تنفـيذ قرارات جمل�س اإلأمن ال�سادرة مبوجب 

الف�سل ال�سابع من ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع وقمع اإلإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها امل�سار اإليها.

الف�صـــل الثانــي 
تدابيــر العنايــة ال�اجبــة

املــادة ) ٥ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة تقييم خماطر غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب اخلا�سة باأعمالها 

وغريهــا مــن املعلومـــات اإلأ�سا�سيــة كتابـــة، وحتديثهـــا با�ستمرار واإتاحتها ب�سهولة للوزارة 

اأو إلأي جهة خمت�سة عند الطلب.

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة عند تقييم املخاطر مراعاة كافة عوامل املخاطر ذات ال�سلة 

التي تت�سمن ب�سفة خا�سة اإلآتي:
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1 - خماطر العميل.

2 - البلدان اأو املوقع اجلغرافـي الذي يعمل فـيه العميل اأو مكان اإن�ساء املعاملة اأو وجهتها.

3 - طبيعة املنتجات واخلدمات واملعامالت املقدمة.

4 - قنوات ت�سليم املنتجات واخلدمات. 

5 - املخاطر ال�سائدة التي مت حتديدها خالل عملية تقييم املخاطر على امل�ستوى الوطني.

املــادة ) ٦ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اإلأخذ فـي احل�سبان اأي متغريات من �ساأنها اأن تزيد اأو تخف�س 

خماطر غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب فـي حاإلت حمددة، وت�سمل هذه املتغريات اإلآتي:

1 - الغر�س من عالقة العمل بعد اإن�سائها.

2 - حجم وقيمة املعامالت التي يجريها العميل.

3 - وترية املعامالت اأو مدة العالقة.

املــادة ) 7 (

م�ستوى  حتديد  اأجل  من  واملتغريات  العوامل  فـي  تنظر  اأن  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

املخاطر اإلإجمالية وامل�ستوى املنا�سب من تدابري التخفـيف من املخاطر الواجب تطبيقها.

املــادة ) ٨ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة فـي احلاإلت التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر مرتفعا تطبيق 

تدابري العناية الواجبة املعززة، اأو تدابري التخفـيف من املخاطر وفقا لتقييم املخاطر على 

امل�ستوى الوطني.

العناية  التي يكون فـيها م�ستوى املخاطر منخف�سا، يجــوز تطبيق تدابري  وفـي احلاإلت 

الواجبـــة املخففــة، �سريطــة عـــدم وجـــود ا�ستبـاه بجرمية غ�ســل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب 

اأو عند احتمال وجود حالة مرتفعة املخاطر.

كما يجـــوز للمن�ســاأة املرخــ�سة اأن تفرق بني م�ستوى تدابري العناية الواجبــة ح�ســب اأنــواع 

وم�ستويات املخاطر.

وفـي جميع اإلأحوال، يجب اأن تلتزم باحلد اإلأدنى من التدابري املن�سو�س عليها فـي املواد 

)33(، )35(، )36(، )39(، )41(، )44( من القانون.
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املــادة ) 9 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اإن�ساء ملف خماطر للعمالء وحفظه بناء على املعرفة الكافـية 

املرخ�سة  املن�ساأة  مع  العمل  لعالقة  املق�سودة  والطبيعة  احلقيقي  وامل�ستفـيد  بالعميل 

وم�سدر اإلأموال.

مل�ستويات  فئات خماطر تخ�سع  ت�سنيف عمالئها �سمن  املرخ�سة  املن�ساأة  على  كما يجب 

خمتلفة من تدابري العناية الواجبة التي يجب اأن تطبقها ا�ستنادا اإىل تقييم املخاطر الذي 

اأجرته.

اإلآتية  الفئات  اإحدى  اعتماد  اأو  املخاطر  ت�سنيف  نظام  تطوير  املرخ�سة  للمن�ساأة  ويجوز 

كحد اأدنى من الت�سنيف:

1 - املخاطر املنخف�سة للعمالء املن�سو�س عليها فـي املادة )11( من هذه الالئحة، واأي 

حاإلت اأخرى وفقا حلكم املادة )40( من القانون.

2 - املخاطر املتو�سطة للعمالء الذين إل تتوافر فـيهم خ�سائ�س العمالء ذوي املخاطر 

املنخف�سة اأو املرتفعة.

3 - املخاطر املرتفعة للعمالء وفقا للموؤ�سرات املبينة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه 

اأن تطبق عليها تدابري العناية الواجبة املعززة املبينة فـي  الالئحة، والتي يجب 

امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة، ويجوز - فـي هذه الفئة - للمن�ساأة املرخ�سة 

تطبيق  ت�ستدعي  التي  املرتفعة  املخاطر  ذوي  من  للعمالء  فرعية  فئات  اإ�سافة 

تقييم  مع  يتالءم  مبا  املعززة  الواجبة  العناية  تدابري  من  خمتلفة  م�ستويات 

املخاطر الذي اأجرته.

املــادة ) ١0 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة حتديد وتقييم خماطر غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب التي قد 

تن�ســـاأ عـــن تطويـــر منتجـــات، اأو خدمـــات جديــدة، اأو املمار�سات التجارية، اأو اآلية الت�سليم، 

اأو ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة، اأو قيد التطوير ملنتجات اأو خدمات قائمة.

املمار�سات  اأو  اأو اخلدمة اجلديدة،  املنتج  اإطالق  قبــل  املخاطـــر  تقييــم  اإجــراء  يجـــب  كما 

التجارية اأو قبل ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة، وعلى املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ التدابري املقررة 

قانونا واملالئمة إلإدارة هذه املخاطر والتخفـيف منها.
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املــادة ) ١١ (
اعتماد  منخف�سة  خماطر  حتديد  فـيها  يتم  التي  احلاإلت  فـي  املرخ�سة  للمن�ساأة  يجوز 

التدابري  الواجبة املخففة وفقا للمادة )8( من هذه الالئحة مع مراعاة  العناية  تدابري 

اإدارة  املرخ�سة  للمن�ساأة  التدابري  هذه  تتيح  اأن  �سريطة  الوطني،  امل�ستوى  على  املحددة 

املخاطر ال�سائدة والتخفـيف منها بطريقة مالئمة وفقا حلكم املادة )40( من القانون. 

تدابري  تطبق  التي  املنخف�سة  املخاطر  ذات  احلاإلت  املركز  مع  بالتن�سيق  الوزارة  وحتدد 

العناية الواجبة املخففة، وب�سفة خا�سة عند تعامل املن�ساأة املرخ�سة مع اإلآتي:

1 - وحدات اجلهاز اإلإداري للدولة وغريها من اإلأ�سخا�س اإلعتبارية العامة.

2 - املوؤ�س�سات املالية اأو املهن واإلأعمال غري املالية التي تخ�سع ملتطلبات مكافحة غ�سل 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب املتوافقة مع تو�سيات الفاتف، وقامت بتنفـيذ املتطلبات 

بفعالية، وتخ�سع للرقابة اأو اإلإ�سراف للتاأكد من اإللتزام بتلك التو�سيات.

اإلإف�ساح،  ملتطلبات  البور�سة واخلا�سعة  فـي  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات   -  3

اإما مبوجب القانون اأو قواعد البور�سة اأو غريها من اللوائح امللزمة التي تفر�س 

متطلبات ل�سمان اإلإف�ساح املالئم عن امل�ستفـيد احلقيقي.

وفـي جميع اإلأحوال، إل يجوز تطبيق تدابري العناية الواجبة املخففة فـي حاإلت اإل�ستباه 

بغ�سل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب اأو وجود حالة حمددة مرتفعة املخاطر.

املــادة ) ١2 (
يجب اأن تراعي تدابري العناية الواجبة املخففة طبيعة املخاطر املنخف�سة ومدى تنا�سبها 

مع عواملها، ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري ب�سفة خا�سة اإلآتي:

1 - التحقق من هوية العميل وامل�ستفـيد احلقيقي بعد اإن�ساء عالقة العمل.

2 - احلد من وترية عمليات حتديث معلومات التعرف على العميل.

3 - تقليل درجة اإلإ�سراف امل�ستمر والتدقيق فـي املعامالت على اأ�سا�س احلد النقدي 

املن�سو�س عليه فـي هذه الالئحة.

4 - عدم جمع معلومات حمددة اأو اتخاذ تدابري حمددة لفهم الغر�س والطبيعة املق�سودة 

ا�ستنتاج  على  املحددة  التدابري  اتخاذ  اأو  اجلمع  يقت�سر  اأن  على  العمل،  لعالقة 

الغر�س والطبيعة من نوع املعامالت اأو عالقة العمل القائمة.
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الف�صــل الثالــث

اإجــراءات تدابيــر العنايــة ال�اجبــة

املــادة ) ١٣ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ تدابري العناية الواجبة فـي احلاإلت اإلآتية:

1 - قبل اإن�ساء عالقة العمل.

2 - قبل اإجراء معاملة ل�سالح عميل لي�ست لديه عالقة عمل قائمة مببلغ )6000( 

�ستة اآإلف ريال عماين فاأكرث اأو ما يعادلها من عمالت الدول اإلأجنبية، �سواء متت 

املعاملة على مرحلة واحدة اأو على مراحل متعددة ومرتابطة.

3 - عند اإل�ستباه بغ�سل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب.

التي �سبق  الثبوتية  امل�ستندات واملعلومات  ال�سك فـي �سحة ومدى مالءمة  4 - عند 

احل�سول عليها.

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة التعرف على العميل والتحقق من هويته بناء على م�ستندات 

ذات م�سدر موثوق وبيانات ومعلومات �سادرة عن اجلهات املخت�سة، والتعرف كذلك على 

اأي �سخ�س يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق من هويته، وطلب الوكالة اخلا�سة به وفقا 

للقوانني واللوائح املعمول بها.

املــادة ) ١4 (
التعرف  للوفاء مبتطلبات  ال�سارية  الر�سمية  امل�ستندات  املرخ�سة طلب  املن�ساأة  يجب على 

على الهوية امل�سار اإليها فـي املادة )13( من هذه الالئحة، وذلك على النحو اإلآتي:

1 - البطاقة ال�سخ�سية للعمانيني.

2 - بطاقة مقيم لغري العمانيني اأو جواز ال�سفر لغري املقيمني.

3 - الرتخيــ�س التجـــاري ال�ســـادر مـــن الوزارة بالن�سبة لل�سركات واملوؤ�س�سات امل�سجلة 

فـي �سلطنة عمان، وامل�ستندات ال�ســـادرة من ال�سلطـــات املخت�ســـة فـي الدولة التي 

تاأ�س�ست اأو اأن�سئت فـيها ال�سركات واملوؤ�س�سات غري امل�سجلة فـي �سلطنة عمان.

4 - امل�ستندات والوثائق التي تثبت تعيني �سخ�س لتمثيل العميل.

5 - امل�ستندات الثبوتية الر�سمية املعتمدة للعمالء غري املذكورين فـي البنود )1(، )2(، )3( 

من هذه املادة.
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املــادة ) ١٥ (
معاملة،  اأو  عمل  عالقة  لكل  احلقيقي  امل�ستفـيد  هوية  حتديد  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

ذات  والبيانات  املعلومات  ا�ستخدام  خالل  من  هويته  من  للتحقق  املعقولة  التدابري  واتخاذ 

ال�سلة التي مت احل�سول عليها من م�سدر موثوق.  وت�سمل هذه التدابري كحد اأدنى احل�سول 

العميل حتى  الواجبة جتاه  العناية  بذل  اأو  فتح احل�ساب  العميل عند  تعهد موقع من  على 

معرفة امل�ستفـيد احلقيقي.

عند  اإ�سافـية  موثوقة  معلومات  م�سادر  على  اإلعتماد  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب  كما 

ال�سرورة، للتاأكد ما اإذا كان العميل يعمل بالنيابة عن �سخ�س اأو اأ�سخا�س اآخرين.

املــادة ) ١٦ (
إل تلزم املن�ساأة املرخ�سة - فـي حال كان العميل �سركة مدرجة فـي البور�سة - باتخاذ تدابري 

تكون  اأن  �سريطة  منها،  والتحقق  احلقيقي  امل�ستفـيد  اأو  امل�ساهمني  من  اأي  هوية  حتديد 

ال�سركة خا�سعة ملتطلبات اإلإف�ساح ل�سمان �سفافـية امل�ستفـيد احلقيقي، وفـي هذه احلالة 

تكتفـي املن�ساأة املرخ�سة باحل�سول على م�ستندات العميل الثبوتية اخلا�سة بال�سركة وفقا 

حلكم املادة )22( من هذه الالئحة.

املــادة ) ١7 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة احل�سول على املعلومات اإلآتية كجزء من تدابري حتديد هوية 

العمالء من اإلأ�سخا�س الطبيعيني وامل�ستفـيدين احلقيقيني:

1 - اإل�سم القانوين واأي اأ�سماء اأخرى م�ستخدمة.

2 - العنوان الفعلي.

3 - رقم الهاتف، وعنوان الربيد اإلإلكرتوين.

4 - تاريخ ومكان امليالد.

5 - اجلن�سية.

6 - املهنة اأو الوظيفة التي ي�سغلها اأو ا�سم �ساحب العمل.

7 - اأحد امل�ستندات املبينة فـي املادة )14( من هذ الالئحة اأو غريها من امل�ستندات التي 

حتمل �سورة العميل. 

8 - نوع احل�ساب. 
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املــادة ) ١٨ (
هذه  من   )17( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الالئحة للتاأكد من هوية اإلأ�سخا�س الطبيعيني اأو امل�ستفـيدين احلقيقيني، وذلك من خالل 

الو�سائل اإلآتية:

1 - ا�ستخدام م�ستند ر�سمي.

2 - اإل�ستعانة بفواتري املياه والكهرباء اأو التقديرات ال�سريبية اأو الك�سوفات امل�سرفـية 

اأو ر�سالة من اجلهات املخت�سة.

3 - اإل�ستعانة بر�سالة ر�سمية من املوارد الب�سرية �سادرة عن �ساحب العمل اأو اأي م�ستندات 

موثوقة اأخرى.

املــادة ) ١9 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة احل�سول على املعلومات اإلآتية كجزء من تدابري حتديد هوية 

اإلأ�سخا�س اإلعتبارية:

1 - اإل�سم وال�سكل القانوين.

كافة  اأ�سماء  اإىل  باإلإ�سافة  اإلعتباري  ال�سخ�س  وتلزم  تنظم  التي  ال�سالحيات   -  2

اإلأ�سخا�س الذين ي�سغلون منا�سب فـي اإلإدارة العليا لل�سخ�س اإلعتباري.

3 - عنوان ال�سخ�س اإلعتباري.

4 - مكان العمل الرئي�سي.

5 - رقم الهاتف، وعنوان الربيد اإلإلكرتوين.

6 - الغر�س من عالقة العمل وطبيعتها.

ب�سلطة  يتمتعون  الذين  اإلعتباري  ال�سخ�س  فـي  امل�سوؤولني  كافة  توقيع  منوذج   -  7

التوقيع على احل�ساب/احل�سابات.

املــادة ) 20 (
هذه  من   )19( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الالئحة للتاأكد من هوية ال�سخ�س اإلعتباري، وذلك من خالل اإل�ستعانة بالو�سائل اإلآتية:

1 - الرتخي�س املهني اأو اتفاق �سراكة اأو غريها من الوثائق ال�سادرة من م�سدر موثوق به 

يثبت اإل�سم وال�سكل القانوين ووجود العميل.
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2 - النظام اإلأ�سا�سي لل�سركة اأو غريها من الوثائق املماثلة التي تن�س على ال�سالحيات 

املنظمة وامللزمة لل�سخ�س اإلعتباري.

3 - التقرير ال�سنوي اإلأخري واحل�سابات بالن�سبة لل�سركات املن�ساأة اأو غريها من اإلأ�سخا�س 

اإلعتبارية.

4 - قواعد البيانات.

5 - البطاقة ال�سريبية.

6 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

املــادة ) 2١ (
العناية  لتدابري  اإلعتباري  ال�سخ�س  اإخ�ساع  اإىل  باإلإ�سافة  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

الواجبة الوقوف على طبيعة عمل العميل وهيكلة امللكية وال�سيطرة اخلا�سة بالعميل وفقا 

للمادة )33/ج( من القانون، كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة اتخاذ تدابري معقولة للتحقق 

من هوية امل�ستفـيدين احلقيقيني لل�سخ�س اإلعتباري، وذلك على النحو اإلآتي:

الذين ميلكون فعليا ح�س�س ملكية  اإلأ�سخا�س الطبيعيني  اأو  ال�سخ�س  1 - حتديد 

م�سيطرة فـي ال�سخ�س اإلعتباري.

2 - فـي حال ال�سك لدى املن�ساأة املرخ�سة حول ما اإذا كان ال�سخ�س الذي ميلك ح�س�س 

ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�س اإلعتباري هو امل�ستفـيد احلقيقي اأو فـي احلالة التي 

إل ميار�س فـيها اأي �سخ�س طبيعي ال�سيطرة من خالل ح�س�س امللكية، وحتديد 

من  اإلعتباري  ال�سخ�س  فـي  ال�سيطرة  ميار�سون  الذين  الطبيعيني  اإلأ�سخا�س 

خالل و�سائل اأخرى.

اإلإداريني  امل�سوؤولني  من  كبريا  من�سبا  ي�سغل  الذي  الطبيعي  ال�سخ�س  حتديد   -  3

فـي احلاإلت اإل�ستثنائية التي إل يتم التعرف فـيها على اأي �سخ�س طبيعي لديه 

ح�س�س ملكية م�سيطرة اأو ميار�س �سيطرة فعلية على ال�سخ�س اإلعتباري.

اأحكام هذه املادة كل  ويق�سد بال�سخ�س الذي ميلك ح�س�س ملكية م�سيطرة فـي تطبيق 

�سخ�س طبيعي لديه فعليا ح�س�س ملكية م�سيطرة فـي ال�سخ�س اإلعتباري ن�سبتها )%25( 

خم�ســة وع�ســـرون فـــــي املائــــة اأو اأكثــــر بـــــما فـي ذلك اأي �سخـــ�س طبيعــي ميار�س ال�سيطرة 

اأو امللكية من خالل �سل�سلة امللكية اأو بوا�سطة ال�سيطرة غري املبا�سرة.
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املــادة ) 22 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة عند الدخول فـي عالقة عمل مع �سندوق ا�ستئماين اأو ترتيب 

قانوين اأو عند اإجراء املعامالت مع هوؤإلء اإلأ�سخا�س، احل�سول على املعلومات اإلآتية كجزء 

من تدابري حتديد الهوية:

1 - اإل�سم وال�سكل القانوين.

2 - ال�سالحيات التي تنظم وتلزم ال�سندوق اإل�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

3 - ا�سم الو�سي اأو اأ�سماء اإلأو�سياء، بح�سب اإلأحوال.

4 - رقم الهاتف، وعنوان الربيد اإلإلكرتوين.

5 - اإلأرقام التعريفـية الر�سمية، كرقم التعريف ال�سريبي، اإن وجد.

6 - اأغرا�س اأو اأن�سطة ال�سندوق اإل�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

7 - الغر�س املتوقع من عالقة العمل وطبيعتها.

8 - منوذج توقيع الو�سي اأو اإلأو�سياء، بح�سب اإلأحوال.

املــادة ) 2٣ (
هذه  من   )22( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  املعلومات  من  التحقق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اأو الرتتيب القانوين، وذلك من خالل  الالئحة للتاأكد من هوية ال�سندوق اإل�ستئماين 

الو�سائل اإلآتية:

1 - ن�سخة م�سدقة من اتفاق ال�سندوق اإل�ستئماين اأو الرتتيب القانوين.

2 - �سهادات م�سرفـية �سابقة.

3 - الولوج اإىل قواعد البيانات اأو امل�سادر الر�سمية.

املــادة ) 24 (
ترتيب  اأو  ا�ستئماين  �سندوق  مع  عمل  عالقة  فـي  الدخول  عند  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

قانوين اأو اإجراء املعامالت لهوؤإلء اإلأ�سخا�س - باإلإ�سافة اإىل تطبيق تدابري العناية الواجبة 

على ال�سندوق اإل�ستئماين اأو الرتتيب القانوين - اتخاذ تدابري معقولة للتحقق من هويتهم، 

وذلك على النحو اإلآتي:
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1 - حتديد اإلأو�سياء واملديرين اأو من فـي حكمهم.

2 - حتديد املو�سي اأو املن�سئ اأو من فـي حكمهما.

اأ�سخا�س  اأي  فـي ذلك  القانوين، مبا  الرتتيب  اأو  اإل�ستئماين  ال�سندوق  3 - حتديد 

اأو من خالل  القانوين،  اأو الرتتيب  ال�سندوق اإل�ستئماين  اإلأ�سول فـي  ي�سعون 

�سل�سلة �سيطرة اأو ملكية.

4 - حتديد اإلأولياء اأو من فـي حكمهم الذين ميار�سون �سيطرة فعلية.

5 - حتديد امل�ستفـيدين اأو من فـي حكمهم.

6 - حتديد املخولني بالتوقيع.

املن�ساأة  اإن�ساء عالقة العمل مع  امل�ستفـيدين عند  وفـي احلاإلت التي مل يتم فـيها حتديد 

املرخ�سة، إل يجوز دفع اأي اأموال من قبل املن�ساأة املرخ�سة ل�سالح هوؤإلء امل�ستفـيدين قبل 

حتديد هويتهم مبوجب القانون.

املــادة ) 2٥ (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة تطبيق التدابري اإلإ�سافـية اإلآتية عند الدخول فـي عالقة عمل 

مع اإلأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر:

1 - و�سع اأنظمة إلإدارة املخاطر لتحديد ما اإذا كان العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي من 

اإلأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر.

2 - احل�سول على موافقة اإلإدارة العليا قبل الدخول فـي عالقة عمل اأو اإل�ستمرار 

فـيها مع عميل اأو م�ستفـيد حقيقي من بني اإلأ�سخا�س املعر�سني للمخاطر.

3 - اتخاذ التدابري املعقولة لتحديد م�سادر اأموال العميل اأو امل�ستفـيد احلقيقي الذي 

مت حتديده ك�سخ�س معر�س للمخاطر.

4 - تطبيق املراقبة املعززة امل�ستمرة على عالقة العمل.

املــادة ) 2٦ (
التي تتح�سل عليها من  املعلومات  اأو  البيانات  اأو  الوثائق  املرخ�سة بفح�س  املن�ساأة  تلتزم 

العميل وفقا للقانون واإبقائها حمدثة ومتوافقة مع ال�سجالت القائمة، على اأن تكون اإعادة 

الفح�س ونطاقه على اأ�سا�س املخاطر املطروحة.
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املــادة ) 27 (
وامل�ستفـيدين  العمالء  على  الواجبة  العناية  تدابري  تطبيق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

البيانات  املنا�سبة، مع مراعاة اإلأهمية الن�سبية وكفاية  احلقيقيني احلاليني فـي اإلأوقات 

التي مت جمعها واملخاطر التي متثلها عالقة العمل حتى واإن �سبق تطبيق تدابري العناية 

الواجبة. 

املــادة ) 2٨ (
العمل  عالقات  على  املعززة  الواجبة  العناية  تدابري  تطبيق  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

التدابري طلب  تت�سمن هذه  اأن  ويجوز  العميل.  لوجه مع  تتم وجها  التي إل  واملعامالت 

ت�سديق امل�ستندات اأو طلب م�ستندات اإ�سافـية وتطبيق تدابري حتقق اإ�سافـية. 

املــادة ) 29 (
الهوية  من  التحقق  بتدابري  اإللتزام  على  قدرتها  عدم  عند  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

املطلوبة اتخاذ اأحد التدابري اإلآتية: 

1 - اإلمتناع عن فتح احل�ساب اأو بدء عالقة العمل اأو اإجراء املعاملة.

2 - اإنهاء عالقة العمل.

وفـي هاتني احلالتني، يجب على املن�ساأة املرخ�سة رفع تقرير اإىل املركز. 

هوية  من  التحقق  تدابري  تاأجيل  املرخ�سة  للمن�ساأة  يجوز  اإلأوىل،  الفقرة  من  وا�ستثناء 

املعاملة، �سريطة  اإجراء  اأو  اإن�ساء عالقة العمل  اإىل ما بعد  امل�ستفـيد احلقيقي  اأو  العميل 

التقيد بكافة ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املادة )37( من القانون، وفـي هذه احلالة يجب 

املخاطر،  اإجراءات للتخفـيف من  املخاطر لديها  اإدارة  فـي  اأن تدرج  املرخ�سة  املن�ساأة  على 

كزيادة درجة املراقبة إلأي خدمات يطلبها العميل خارج املعايري املتوقعة لعالقة العمل اأو 

اإجراء املعاملة.

املــادة ) ٣0 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اأن تدقق اإىل اأق�سى حد ممكن وب�سورة معقولة فـي خلفـية كافة 

املعامالت املعقدة والكبرية غري العادية والغر�س منها، وفـي جميع اأمناط املعامالت غري 

املعتادة التي لي�س لديها غر�س اقت�سادي اأو م�سروع وا�سح. 

-107-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأو  اإلأموال  غ�سل  خماطر  فـيها  تكون  التي  احلاإلت  فـي  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب  كما 

متويل اإلإرهاب مرتفعة تطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة املت�سقة مع تلك املخاطر، 

على اأن تت�سمن هذه التدابري زيادة فـي درجة وطبيعة املراقبة لعالقة العمل اأو املعاملة 

لتحديد ما اإذا كانت تلك املعامالت اأو اإلأن�سطة تبدو غري اعتيادية اأو م�سبوهة.

املــادة ) ٣١ (
يجـــب علـــى املن�ســـاأة املرخـــ�سة التدقيق فـي كافة عالقات العمل مع اإلأ�سخا�س الطبيعيني 

اأو اإلعتباريني اأو املن�ساأة املرخ�سة من الدول التي حتددها اللجنة وفقا للمادة )13/ ك( 

من القانون، وتطبيق التدابري املبنية على املخاطر اأو املعززة الفعالة واملتنا�سبة مع املخاطر 

املطروحة. 

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة تطبيق التدابري التي حتددها اللجنة واملتعلقة بالدول ذات 

املخاطر املرتفعة.

وفـي جميع اإلأحوال، يجب على املن�ساأة املرخ�سة زيارة موقع اللجنة اإلإلكرتوين با�ستمرار 

الواجب  والتدابري  املرتفعة  املخاطر  ذات  الدول  قوائم  فـي  التحديثات  على  لالطالع 

اتخاذها جتاه كل دولة.

املــادة ) ٣2 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة اإلحتفاظ باإلآتي:

احل�سول  يتم  التي  والبيانات  واملعلومات،  والوثائق،  ال�سجالت،  كافة  من  ن�سخ   -  1

عليها من خالل تدابري العناية الواجبة للعمالء، مبا فـيها امل�ستندات التي تثبت 

هوية العمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني، وملفات احل�سابات واملرا�سالت التجارية، 

وذلك ملدة )10( ع�سرة اأعوام على اإلأقل من انتهاء عالقة العمل اأو اإمتام معاملة 

لعميل لي�ست لديه عالقة عمل قائمة مع املن�ساأة املرخ�سة.

2 - ن�سخ من �سجالت املعامالت التي اأجريت، املحلية منها والدولية، ملدة )10( ع�سرة 

كافـية  ال�سجالت  تكون هذه  اأن  املعاملة، على  تنفـيذ  تاريخ  اإلأقل من  اأعوام على 

ومف�سلة على نحو ي�سهل معه تتبع كل معاملة، واأن يتم اإلحتفاظ بها فـي �سجالت 

ر�سمية تتبع نظاما حما�سبيا منتظما.
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3 - ن�سخ من تقارير املعامالت املر�سلة اأو امل�ستندات ذات ال�سلة ملدة )10( ع�سرة اأعوام 

على اإلأقل من تاريخ رفع التقرير اإىل املركز.

4 - ن�سخة من تقييم املخاطر واأي معلومات مرتبطة به ملدة )10( ع�سرة اأعوام على 

اإلأقل من تاريخ اإجراء اأو حتديث التقييم.

وفـي جميع اإلأحوال، يجب على املن�ساأة املرخ�سة اإلحتفاظ بال�سجالت، والوثائق، واملعلومات، 

والبيانات، اأو الن�سخ امل�سدقة عنها، بطريقة ت�سمح بتوفـريها فورا للجهات الق�سائية، واملركز، 

واجلهات الرقابية، اأو اأي �سلطة خمت�سة اأخرى - كل فـي جمال اخت�سا�سه - عند طلبها.

املــادة ) ٣٣ (
يحظر على املن�ساأة املرخ�سة اإل�ستعانة بطرف ثالث إلأغرا�س بذل العناية الواجبة جتاه 

العميل، وي�ستثنى من هذا احلظر اإل�ستعانة بطرف ثالث �سريطة ا�ستيفاء اإلآتي:

القانون  فـي  عليها  املن�سو�س  لاللتزامات  الثالث  الطرف  تطبيق  من  التحقق   -  1

الرقابة  ومتطلبات  العمالء،  جتاه  الواجبة  العناية  كمتطلبات  الالئحة  وهذه 

واإلحتفاظ بال�سجالت، مع مراعاة املعلومات املتوفرة حول م�ستوى املخاطر فـي 

الدولة التي ينتمي اإليها.

2 - التحقق من خ�سوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة واإلإ�سراف، ومدى التزامه 

بت�سريعات مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب فـي الدولة التي ينتمي اإليها، 

ومن اأن لديه �سيا�سة مطبقة و�سوابط كافـية فـي هذا املجال، واتخاذ ما يلزم من 

اإجراءات للتحقق فـيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�سو�س، مع توفـري 

الوثائق املثبتة لذلك.

3 - �سمان توفـري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات 

الثالث  الطرف  قبل  العمالء من  الواجبة جتاه  العناية  العالقة مبتطلبات  ذات 

حال طلبها منه دون تاأخري.

الف�صـــل الرابــع

ال�صيا�صــات وال�ص�ابــط واالإجــراءات الداخليــة

املــادة ) ٣4 (
غ�سل  مكافحة  واإجراءات  و�سوابط  �سيا�سات  وتنفـيذ  تطوير  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ومراقبة تنفـيذها وتعزيزها ح�سبما تقت�سيه احلاجة. 
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كما يجب على جمل�س اإلإدارة اأو اإلإدارة العليا فـي املن�ساأة املرخ�سة اعتماد تلك ال�سيا�سات 

وال�سوابط واإلإجراءات التي يتعني اأن تت�سمن كحد اأدنى اإلآتي: 

احلقيقيني،  وامل�ستفـيدين  واحلاليني  اجلدد  العمالء  خماطر  تقييم  اإجراءات   -  1

وخماطر املعامالت والن�ساط التجاري.

2 - اإجراءات حتديد هوية العمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني، والتحقق منها وتنفـيذ 

تدابري العناية الواجبة جتاههم.

3 - اإجراءات اإلحتفاظ بال�سجالت والوثائق واملعلومات والبيانات املتعلقة بالعمالء، 

وامل�ستفـيدين احلقيقيني، وعالقات العمل، واملعامالت.

4 - اإجراءات حتديد املعامالت امل�سبوهة وتقدمي البالغات ب�ساأنها اإىل املركز. 

5 - اإجراءات تعيني م�سوؤول التزام على م�ستوى اإلإدارة العليا. 

6 - اإجراءات فح�س طلبات تعيني العاملني و�سمان معايري عالية. 

7 - برامج تدريب م�ستمرة لكافة العاملني اجلدد واحلاليني، وتعريفهم باإلإجراءات 

الواجب اتباعها فـي مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.   

8 - �سيا�سات واإجراءات تبادل املعلومات إلأغرا�س بذل العناية الواجبة واإدارة خماطر 

غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب.

9 - اإجراءات توفـري املعلومات ب�ساأن العمالء، واحل�سابات واملعامالت من الفروع وال�سركات 

اإلأموال  غ�سل  ومكافحة  والتدقيق  اإللتزام  م�سوؤويل  وظائف  م�ستوى  على  التابعة 

اإلأموال  غ�سل  مكافحة  إلأغرا�س  ال�سرورة،  عند  املجموعة،  فـي  اإلإرهاب  ومتويل 

اعتيادية  غري  تبدو  التي  واإلأن�سطة  املعامالت  حول  واملعلومات  اإلإرهاب،  ومتويل 

وحتليلها، مبا فـي ذلك البالغات امل�سبوهة واملعلومات املرتبطة بها.

10 - �سمانات منا�سبة ب�ساأن �سرية وا�ستخدام املعلومات املتبادلة، مبا فـيها �سمانات ملنع 

تنبيه العميل. 

املــادة ) ٣٥ (
يتعني اأن تكون �سيا�سات و�سوابط واإجراءات مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب املن�سو�س 

عليها فـي املادة )34( من هذه الالئحة منا�سبة وتنطبق على جميع الفروع املحلية واإلأجنبية 

وال�سركات التابعة للمن�ساأة املرخ�سة والتي متتلك اإلأغلبية فـيها.
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وفـي حالة قيام فروع املن�ساأة املرخ�سة و�سركاتها التابعة بعالقات عمل اأو معامالت فـي دولة 

إل تتوافر فـيها متطلبات احلد اإلأدنى ملكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب املن�سو�س 

عليها فـي القانون وهذه الالئحة، يجب على املن�ساأة املرخ�سة التاأكد من تطبيق فروعها 

و�سركاتها التابعة لتلك املتطلبات اإىل احلد الذي ت�سمح به قوانني ولوائح تلك الدولة.

 واإذا كانت تلك الدولة إل ت�سمح بالتنفـيذ املالئم لالإجراءات املذكورة، يجب اأن تقوم املن�ساأة 

املرخ�سة بتطبيق اإجراءات اإ�سافـية منا�سبة إلإدارة خماطر غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب 

واإخطار الوزارة بذلك.

املــادة ) ٣٦ (
غ�سل  مكافحة  جمال  فـي  املنا�سبة  واملوؤهالت  باخلربة  اإللتزام  م�سوؤول  يتمتع  اأن  يجب 

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب، واأن يكون لديه ال�سلطة للت�سرف با�ستقاللية وتقدمي التقارير 

اإىل اإلإدارة، وعلى املن�ساأة املرخ�سة متكني م�سوؤول اإللتزام من الو�سول الفوري لبيانات 

املعامالت،  الواجبة، و�سجالت  العناية  املعلومات حول  التعرف على العمالء وغريها من 

واملعلومات اإلأخرى ذات ال�سلة. 

كما يجب على املن�ساأة املرخ�سة تزويد الوزارة واملركز با�سم م�سوؤول اإللتزام، واملوؤهالت، 

فـي  ال�سرعة  واملركز على وجه  الوزارة  اإبالغ  اإلإلكرتوين، وعليها  والربيد  الهاتف،  ورقم 

حال تعيني م�سوؤول التزام اآخر.

املــادة ) ٣7 (
يجب على م�سوؤول اإللتزام رفع تقارير دورية اإىل جمل�س اإلإدارة اأو اإلإدارة العليا فـي املن�ساأة 

املرخ�سة، على اأن يت�سمن اإلآتي:

ذلك ملخ�سات  فـي  مبا  اإلإرهاب،  ومتويل  اإلأموال  غ�سل  خماطر  عن  معلومات   -  1

واإح�ساءات ب�ساأن التبليغ عن املعامالت امل�سبوهة التي مت ر�سدها واآلية التعامل 

معها. 

غ�سل  مكافحة  و�سوابط  ونظم  واإجراءات  �سيا�سات  لتعزيز  املتخذة  اإلإجراءات   -  2

اإلأموال ومتويل اإلإرهاب لدى املن�ساأة املرخ�سة.
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لوظيفة  املتاحة  املوؤمتتة  املعلومات  ونظم  الب�سرية  املوارد  كفاية  مدى  تقييم   -  3

م�سوؤول اإللتزام، ومدى فعالية برنامج مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب 

الذي تنفذه املن�ساأة املرخ�سة.

وفـي جميع اإلأحوال، يجب تزويد الوزارة باأي تقرير تطلبه. 

املــادة ) ٣٨ (
لتنفـيذ  واإلإجراءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  وتطبيق  و�سع  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اإجراءات  حتقق  اأن  و�سمان  العاملني،  لكافة  �سلوك  ومدونة  واملالءمة  الكفاءة  متطلبات 

فح�س تعيني العاملني اإلآتي: 

1 - اأن يتمتع العاملون، واملديرون، واأع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفـيذية اأو اإلإ�سرافـية، 

ال�سرورية  الكفاءة  من  عال  مب�ستوى  الداخليون  واملدققون  اإللتزام،  وم�سوؤول 

إلأداء مهامهم.

2 - اأن يتمتع العاملون، واملديرون، واأع�ساء جمل�س اإلإدارة واإلإدارة التنفـيذية اأو اإلإ�سرافـية، 

إلإجراء  املنا�سبة  والنزاهة  بالقدرة  الداخليون  واملدققون  اإللتزام  وم�سوؤول 

اإلأن�سطة التجارية.

3 - منع ت�سارب امل�سالح املحتمل مبا فـي ذلك اخللفـية املالية للعاملني، واملديرين، 

اإللتزام  وم�سوؤول  اإلإ�سرافـية،  اأو  التنفـيذية  واإلإدارة  اإلإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

واملدققني الداخليني.

4 - عدم تعيني متهمني اأو مدانني بارتكاب جرائم اإلحتيال، اأو اإ�ساءة اإلأمانة اأو جرائم 

اأخرى مماثلة. 

الف�صـــل اخلامــ�س

 متطلبــات االإبــالغ وت�فـــري املعل�مــات

املــادة ) ٣9 (
يجب على املن�ساأة املرخ�سة، ورئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارتها، ومالكيها، وممثليها املفو�سني 

عنها، والعاملني، ووكالئها، و�سركائها، واملهنيني املعينني إلأداء اأعمال حل�سابها اإبالغ املركز 

فورا وبحد اأق�سى )48( ثمان واأربعون �ساعة فـي حال اإل�ستباه اأو عند وجود اأ�سباب معقولة 

اأنها مرتبطة  اأو  بعائدات جرمية  تتعلق  اإجرائها  اأو حماولة  اأن معاملة ما  فـي  لال�ستباه 

بجرمية غ�سل اإلأموال اأو متويل اإلإرهاب، اأيا كانت قيمتها. 
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اإلأ�سباب  اأو  اإل�ستباه  كان  اإذا  فـيما  ينظر  اأن  تاأخري،  وبدون  اإللتزام،  ويجب على م�سوؤول 

اإخطار من اإلأ�سخا�س املذكورين فـي  اأو  املعقولة لال�ستباه قد ن�ساأت بعد تلقي معلومات 

هذه املادة.

وامل�ستندات  ال�سلة،  ذات  املعلومات  كافة  امل�سبوهة  املعامالت  تقارير  تت�سمن  اأن  ويجب 

باإلإجراءات  تتقيد  واأن  املعني،  احل�ساب  اأو  العميل  اأو  باملعاملة،  املرتبطة  وال�سجالت 

واملتطلبات التي حددها املركز. 

املــادة ) 40 (
يحظر على املن�ساأة املرخ�سة اإلإف�ساح للعميل اأو للم�ستفـيد احلقيقي اأو اأي طرف اآخر عن 

اأنها رفعت اأو على و�سك اأن ترفع تقريرا اإىل املركز، اأو عن اأي معلومات اأو بيانات متعلقة 

بهذه التقارير، اأو تنبيهه بوجود حتقيق فـي هذا اخل�سو�س. 

املــادة ) 4١ (
تدابري  اتخاذ  متابعة  عن  والتوقف  املركز،  اإىل  تقرير  رفع  املرخ�سة  املن�ساأة  على  يجب 

اأو  اإلأموال  غ�سل  جرمية  بوقوع  ا�ستباه  لديها  تكون  التي  احلاإلت  فـي  الواجبة  العناية 

متويل اإلإرهاب، واأن ذلك �سيوؤدي اإىل تنبيه العميل.

الف�صــل ال�صــاد�س

 اجلـــزاءات

املــادة ) 42 (
عند خمالفة اأي من املن�ساآت املرخ�سة إلأحكام هذه الالئحة، يعـد الق�سم حم�سرا باملخالفات 

اأو اجلزاءات  اأو اأكرث من التدابري  اأو من يفو�سه إلتخاذ واحد  املرتكبة يرفع اإىل الوزير 

املن�سو�س عليها فـي املادة )52( من القانون، على اأن يتم اإبالغ املركز بالتدابري واجلزاءات 

املتخذة، ويجوز لها ن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة.
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امللحــق رقــم ) ١ (

موؤ�سرات املخاطر املرتفعة جلرميتي غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب 

ت�صمل موؤ�صرات املخاطر املرتفعة جلرميتي غ�صل اآلأموال ومتويل اآلإرهاب ب�صفة خا�صة اآلآتي:

١ - عوامل اخلطر املرتبطة بالعمالء:

 اأ - اأن تتم عالقة العمل فـي ظروف غري عادية.

ب - اأن يكون العمالء غري مقيمني فـي �صلطنة عمان.

  ج - اآلأ�صخــا�ص اآلعتباريـــة اأو الرتتيبــات القانونية التي تكون عبارة عن �صركات 

لالحتفاظ باآلأ�صول ال�صخ�صية.

د - ال�صركات التي فـيها حاملو اأ�صهم ا�صمية اأو اأ�صهم حلاملها.

التي  اأو  النقدية  ا�صتخداما كثيفا لالأموال  التي تتطلب  اأو اآلأن�صطة  هـ - اآلأعمال 

تعترب عر�صة لغ�صل اآلأموال ومتويل اآلإرهاب اأكرث من غريها. 

  و - هيكل ملكية ال�صركة يبدو غري اعتيادي اأو معقد للغاية مقارنة بطبيعة اأعمال 

ال�صركة.

  ز - عالقات العمل واملعامالت التي آل تتم وجها لوجه.

  ح - عالقات العمل تتم فـي اأو مع الدول املحددة فـي البند )2( من هذا امللحق.

ط - اآلأ�صخا�ص املعر�صون للمخاطر. 

يكون م�صدر  الذين  العمالء  اأو  الكبرية  ال�صافـية  اآلأر�صدة  اأ�صحاب  العمالء   - ي 

دخلهم اأو اأ�صولهم غري وا�صح.    

2 - عوامـــل اخلطـــر اجلغرافـيـــة اأو املرتبـــطة بالدول، مع مراعاة البندين )ب( و)د( من 

املادة )4١( من القانون:

تقارير  اأو  املتبادل  التقييم  كتقارير  بها  موثوق  م�صادر  ت�صنفها  التي  الدول   - اأ    

اآلأموال  اأنهـــا آل متــتلك نظما مالئمة ملكافحة غ�صل  املن�صــورة علـــى  املتابعـــة 

ومتويل اآلإرهاب.
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ب -  الدول التي ت�سنفها اللجنة على اأنها مرتفعة املخاطر.

اإلأمم  عن  �سادرة  مماثلة  تدابري  اأو  احلظر  اأو  للعقوبـــات  اخلا�سعـــة  الـــدول   - ج 

املتحدة.

اأنها تت�سف مب�ستويات مرتفعة  د - الدول التي ت�سنفها م�سادر موثوق بها على 

من الف�ساد اأو اإلأن�سطة اجلرمية اإلأخرى.

هـ - الدول اأو املناطق اجلغرافـية التي ت�سنفها م�سادر موثوق بها على اأنها تقوم 

بتوفـيــر التمويــل اأو الدعــم لالأن�سطة اإلإرهابية اأو التي تعمل فـيها منظمات 

اإرهابية مدرجة. 

3 - عوامل اخلطر املرتبطة باملنتجات اأو اخلدمات اأو املعامالت اأو قنوات الت�سليم اإلآتية:

اأ - النقد وغريها من اإلأدوات حلاملها اأو القابلة للتداول.

ب - الدفعات الواردة من اأطراف ثالثة غري معروفة اأو غري املرتبطة.
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امللحــق رقــم ) 2 (

تدابري العناية ال�اجبة املعززة للعمالء ذوي املخاطر املرتفعة

ت�سمل تدابري العناية الواجبة املعززة للعمالء ذوي املخاطر املرتفعة ب�سفة خا�سة اإلآتي: 

1 - احل�سول على معلومات اإ�سافـية عن العميل، وامل�ستفـيد احلقيقي، واملعاملة.

2 - اإن�ساء ملف �سامل ملخاطر العمالء واملعامالت وحفظه، ويرتكز ملف العميل على 

املعرفة الكافـية بالعميل وامل�ستفـيد احلقيقي، والطبيعة املق�سودة لعالقة العمل 

مع املن�ساأة املرخ�سة، وعلى م�سدر اأموال اأو ثروة العميل.

3 - حتديث املعلومات املتعلقة بالعمالء وامل�ستفـيدين احلقيقيني بانتظام اأكرب.

4 - احل�سول على معلومات عن الغر�س من املعامالت املطلوبة اأو املنفذة.

5 - احل�سول على موافقة اإلإدارة العليا لبدء اأو متابعة عالقة العمل.

ال�سوابط  وتوقيت  عدد  زيادة  خالل  من  العمل،  لعالقة  معززة  مراقبة  اإجراء   -  6

املطبقة، واختيار اأمناط اإلأن�سطة التي حتتاج اإىل مزيد من الفح�س.

7 - طلب اإجراء الدفعة اإلأوىل من خالل ح�ساب با�سم العميل لدى موؤ�س�سة مالية 

تخ�سع ملعايري مماثلة للعناية الواجبة.
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وزارة العمــل
قــرار وزاري 

رقــم ٤٧٩/2022
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

ا�ستنــادا اإلـى قـانـون العمـل ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطـانـي رقـم 2003/35،

واإىل الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمــال �سلطــنة عمــان ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2018/413،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات 

العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2018/413 امل�سار اإليه، الن�ص االآتي:

" ت�سع اللجنة الرئي�سية النتخابات اأع�ساء جمل�ص اإدارة االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

م�سروع ميزانية للعملية االنتخابية، ويعر�ص على وزير العمل لالعتماد".

املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للجـــان االنتخابية لالحتاد العام لعمال 

�سلطنة عمان امل�سار اإليها.

املــادة الثالثــــة
يلغى كل مـا يخـالـف هـذا القرار، والتعديالت املرفقة، اأو يتعار�ص مـع اأحكامهما.

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

�سـدر فـي: 2٧ من جمـادى االأولـى 1٤٤٤هـ
املوافـــــق: 21 من دي�سمبـــــــــــــــــر 2022م

د. حماد بن �سعيد بن علي باعوين
                                                                                   وزيـــــــــــــــــر الـعمـــــــــــل
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

املــادة ) 1 (
ت�ستبدل بن�سو�ص املواد )2، 4، 7، 12( من الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لالحتاد 

العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليها، الن�سو�ص االآتية:

املــادة ) 2 (

ت�سكل اللجنة برئا�سة وكيل وزارة العمل للعمل، وع�سوية كل من:

1 - مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة.

2 - رئي�ص مكتب الوزير امل�ساعد لل�سوؤون الفنية.

3 - م�ست�سار رئي�ص جمل�ص اإدارة االحتاد العام.

4 - مدير دائــرة ال�سوؤون القـانـونيـة فـي الــــــوزارة.

5 - مدير دائرة اخلدمات العمالية وال�سوؤون القانونية باالحتاد العام.

6 - مدير دائرة التنظيمات النقابيـة باملديريـة العامـة للرعاية العماليـة فـي الوزارة. 

ع�سوا واأمني �سر اللجنة.

املــادة ) 4 (

ت�سكل جلنة االإ�سراف على االنتخابات - بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة - برئا�سة قا�سي 

حمكمة ا�ستئناف، وع�سوية كل من:

1 - قا�سي حمكمة ابتدائية، ويحل حمل الرئي�ص فـي حالة غيابه، اأو وجود مانع يحول 

دون ممار�سته الخت�سا�سـاتـه.

2 - اأحـد اأع�ساء االدعـــــــــاء العـام.

3 - املدير امل�ساعد لدائرة ال�سوؤون القانونية بالوزارة.

4 - مدير عام االحتاد العام.

الوزارة  العمالية فـي  العامة للرعاية  النقابية باملديرية  التنظيمات  ويكون مدير دائرة 

اأمني �سر اللجنة.
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املــادة ) ٧ (

ت�ضكـــل جلنــة الطعون برئا�ضة قا�ضي حمكمة ا�ضتئناف، وع�ضوية )4( اأربعة مـن الق�ضاة، 

اأو اأع�ضاء االدعاء العام، ورئي�س ق�ضم ال�ضوؤون القانونية واملنازعات العمالية باالحتاد العام، 

موظفـي  بني  من  �ضرها  اأمني  يكون  اأن  على  املخت�ضة،  اجلهات  مع  التن�ضيق  بعد  وذلك 

دائرة ال�ضوؤون القانونية بالوزارة.

وفقا  تقـدم  الـتـي  الطعـون  اأو  االعرتا�ضات  اأو  التظلمات  فـي  بالف�ضـل  اللجنـة  وتخت�س 

الأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) ١٢ (

يجوز لذوي ال�ضاأن التظلم اأو االعرتا�س اأو الطعن اأمام جلنة الطعون على اأي مـن اإجراءات 

الرت�ضح اأو على نتائج االنتخابات، وذلك على النماذج املعدة لهذا الغر�س مع بيان اأ�ضباب 

خالل  الطعون  جلنة  اإىل  املوؤيدة  امل�ضتندات  واإرفاق  الطعــــن  اأو  االعتــــرا�س  اأو  التظلـــم 

)3( ثالثة اأيام من تاريخ اإعالن قائمة الناخبني واملر�ضحني، اأو من تاريخ اإعالن نتائج 

االنتخابـــات بح�ضـب االأحــوال، ويجــب عليهـا الف�ضــل فـيهـــا خـــالل )3( ثالثة اأيام عمل 

من تاريخ تقدميها، ويكون قرارها فـي هذا ال�ضاأن نهائيا.

املــادة ) ٢ (

ي�ضاف بندان جديدان برقمي )١0 مكررا، ١0 مكررا ١( اإىل املادة )3( من الالئحة التنظيمية 

للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �ضلطنة عمان امل�ضار اإليها، ن�ضهما االآتي:

١٠ مكررا - ح�ضر اأع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العام فـي التاريخ الذي حتدده اللجنة.

١٠ مكررا )١( - اعتماد القوائم النهائية للناخبني، واملر�ضحني.

املــادة ) ٣ (

يلغى البندان )٢، 3( من املادة )5( من الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لالحتاد العام 

لعمال �ضلطنة عمان امل�ضار اإليها.
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املجلــ�س األأعلــى للق�ضــاء
قــرار

رقــم 2022/234
ب�ضاأن حتديد الر�ضوم امل�ضتحقة على اأعمال الكاتب بالعدل

ا�ستنـادا اإلــى القانــون املـالـي ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطـانـي رقـــم 47/ 98،

واإىل قانــون الكتاب بالعـدل ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـم 2003/40،

واإلـى املر�سـوم ال�سلطـاين رقــم 2022/35 ب�سـاأن تنظيـــم اإدارة �ســـوؤون الق�سـاء، 

واإىل القــرار الوزاري رقم 2016/175 ب�ساأن حتديد الر�سوم امل�ستحقة على اأعمال الكاتب بالعـدل، 

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة األأولـــــى

حتـــدد الر�ســوم امل�ستحقــة علــى اأعمــال الكـاتــب بالعــدل، وفـق امللحق املرفــق.

املــادة الثانيــــة

تعفى من الر�سوم املعامالت التي يجريها الكاتب بالعدل ملن يتمتعون بال�سمان االجتماعي. 

املــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2016/175 امل�ســـار اإليــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القــرار 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه. 

املــادة الرابعـــة

ين�ســر هذا القــرار فـي اجلريـــدة الر�سميــة، ويعمــل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســـره.

�ضـدر فـي: 19 من جمادى األأولى 1444هـ
املوافـــــق: 15 من دي�ضمبــــــــــــــــر 2022م

حممد بن �ضلطان بن حمود البو�ضعيدي
     نائــــب رئيـــــ�ض املجلــــــ�ض االأعلـــى للق�ســــاء
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ملحق الر�ضوم امل�ضتحقة على اأعمال الكاتب بالعدل

قيمة الر�ضم نــــوع املعاملـــــةم
بالريال العماين

مـدة ال�ضالحية 
وال�ضـــروط

1

حترير الوثائق االآتية اأو امل�سادقة عليها: 

وثائق الزواج - �سهادات الطالق - وثائق 

الرتمل - االإقرارات بكافة اأنواعها مبا فـي    

ذلك االإقرار بعدم الزواج - اإقرار الرجعة - 

االإقرار با�ستمرارية الزواج - اإقرارات 

ال�سداق العاجل واالآجل - االإقرار بالو�سية

)5(

خم�سة
-

حترير العقود اأو امل�سادقة عليها2
)20(

ع�سرون
-

3
حترير الوكاالت بكافة اأنواعها

 اأو امل�سادقة عليها

)5(

خم�سة

- بحد اأق�سى )5( خم�سة 

اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

4

حترير الوكالة اخلا�سة بالبيع اأو التنازل 

عن )عقار حمدد - مركبة حمددة - �سجل 

جتاري حمدد( اأو امل�سادقة عليها

)5(

خم�سة

- بحد اأق�سى )1( عام 

واحد.

- الر�سم عن كل موكل. 

5
حترير الوكالة املتعلقة باالإرث ممن تثبت 

لهم �سفة الوارث اأو امل�سادقة عليها

)1(

واحد

- بحد اأق�سى )5( خم�سة 

اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

6

حترير الوكاالت املتعلقة 

ب�سناديق التقاعد املقامة من امل�ستفـيدين 

منها  اأو امل�سادقة عليها

)1(

واحد

- بحد اأق�سى )5( خم�سة 

اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

اإ�سدار �سهادة من واقع ال�سجالت7
)5(

خم�سة
-

8
اإ�سدار ن�سخة اإ�سافـية اأو �سورة طبق االأ�سل 

من الوثائق اأو االإقرارات اأو العقود اأو الوكاالت

)5(

خم�سة
-
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اللجنة الوطنية ملكافحة اإلإرهاب
قــــرار

 رقم 2022/1
باإ�صدار إلئحة اإجراءات تنفيذ قرارات جمل�س اإلأمن ال�صادرة

 مبوجب الف�صل ال�صابع من ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع وقمع اإلإرهاب
 ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها

ا�ستنادا اإىل قانون اإلإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،

واإىل قانون مكافحة اإلإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/8،

واإىل قانون مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،

2021/1 باإ�سدار إلئحة اإجراءات تنفيذ  واإىل قرار اللجنة الوطنية ملكافحة اإلإرهاب رقم 

قرارات جمل�س اإلأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع 

وقمع اإلإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة اإلأولـــــى 

يعمــل فـي �ســاأن اإجــراءات تنفيــذ قــرارات جملـــ�س اإلأمن ال�ســادرة مبوجب الف�سل ال�سابع 

انت�سار  وعرقلة  وقمع  ومنع  ومتويله  اإلإرهاب  وقمع  منع  حول  املتحدة  اإلأمم  ميثاق  من 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويلها، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 2021/1 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

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

�صـدر فـي: 2٨ من جمـادى اإلأولـى 1444هـ
املوافـــــق: 22 من دي�صمبـــــــــــــــــر 2022م

  اللواء الركن/ �صليمان بن خالـد الزكوانـي
رئـيـــ�س اللجـنـــة الـوطـنـيــة ملكافحة اإلإرهـاب
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إلئحة اإجراءات تنفيذ قرارات جمل�س اإلأمن ال�صادرة
 مبوجب الف�صل ال�صابع من ميثاق اإلأمم املتحدة حول منع وقمع اإلإرهاب 

ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها
الف�صل اإلأول

تعريفات واأحكام عامة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�سو�س 

والعبارات  للكلمات  يكون  كما  اإلإرهاب،  ومتويل  اإلأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  فـي  عليه 

اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

اأ - اللجنة الوطنية: 
اللجنة الوطنية ملكافحة اإلإرهاب.

ب - جلنة العقوبات املالية امل�صتهدفة: 
القائمة  من  والرفع  اإلإدراج  قرارات  باتخاذ  وتعنى  الوطنية  اللجنة  تتبع  جلنة 

املحلية.

ج - اإلأمــوال: 
ومتويل  اإلأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  من   )1( املادة  فـي  عليه  املن�سو�س  املعنى 

التاأمني،  واإعادة  والتاأمني  واإلإلكرتونية،  اإلفرتا�سية  العمالت  ومنها  اإلإرهاب 

الفرد  التاجر  وراأ�س مال  اأعمال  فـي  املالية، واحل�س�س  اإللتزامات  اأنواع  وجميع 

وال�سركات، والديون والتزاماتها.

د - املوارد اإلقت�صادية: 
اأم حمتملة،  اأنواعها، مادية وغري مادية، منقولة وثابتة، فعلية  اإلأ�سول بجميع 

املعدات،  اأو خدمات، ومنها:  ب�سائع  اأو  اأموال  للح�سول على  ا�ستخدامها  وميكن 

الثابتة، كال�سفن  املواد ذات الطبيعة  واإلأثاث، والتجهيزات والرتكيبات، وكافة 

واإلأثرية  الفنية  واملنتجات  الب�سائع  من  املخزون  وكذلك  واملركبات،  والطائرات 

امل�سفاة  واملنتجات  وم�ستقاته  والنفط ومنتجاته  وال�سلع  والذهب  واملجوهرات 

ومن�ساآت امل�سافـي البرتولية، والكيماويات، والزيوت، واملعادن، واإلأخ�ساب، واملوارد 

الطبيعية اإلأخرى، واإلأ�سلحة باأنواعها التقليدية واحلديثة، واملواد امل�ستخدمة 

فيها اأو فـي ت�سنيعها، كاملواد اخلام، واملكونات التي ميكن ا�ستخدامها لت�سنيع 
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العبوات النا�سفة، وبراءات اإلخرتاع، والعالمات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع 

واخلدمات  اإلإنرتنت،  ا�ست�سافة  خدمات  وتقدمي  الفكرية،  امللكية  حقوق  اأ�سكال 

املرتبطة بها.

هـ - جتميد اإلأموال واملوارد اإلقت�صادية: 
اأو تغيريها  اأو الت�سرف فيها  اأو حتويلها  حظر نقل اإلأموال واملوارد اإلقت�سادية 

اأو حتريكها مبا قد ينجم عنه تغيري فـي حجمها  بها  التعامل  اأو  ا�ستخدامها  اأو 

اأو كميتها اأو موقعها اأو ملكيتها اأو حيازتها اأو طبيعتها اأو وجهتها، اأو قد ي�سمح 

با�ستخدام هذه اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية باأي طريقة وإلأي غر�س.

و - ال�صخــ�س: 
ال�سخ�س الطبيعي اأو اإلعتباري، وت�سمل الفرد، واملجموعات، والكيانات.

ز - القائمــة: 
املالية  العقوبات  جلنة  من  بقرار  اأ�سماء  فيها  تدرج  التي  املحلية  القائمة  ت�سمل 

اإحـــدى جلــان  اأو  الدولــي  اإلأمـن  التابعــة ملجلــ�س  امل�ستهدفـــة، والقوائـــم اإلأمميــة 

العقوبات مبوجب قرار ذي �سلة �سادر عن جمل�س اإلأمن الدويل.

ح - جلنـة العقوبات: 
جلان العقوبات التابعة ملجل�س اإلأمن الدويل املن�ساأة مبوجب قراراته اأرقام: 1267 

)1999(، و1989 و2253 )جلنة عقوبات القاعدة وداع�س(، و1988 )2011( )جلنة 

العقوبات اخلا�س بالقرار 1988( و1718 )2006( و1737 )2006( وجميع القرارات 

الالحقة.

ط - القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س اإلأمن الدويل: 
من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  ال�سادرة  الدويل  اإلأمن  جمل�س  واإجراءات  قرارات 

ميثاق اإلأمم املتحدة الهادفة ملنع وعرقلة اإلإرهاب ومتويله اأو تلك املرتبطة مبنع 

اأرقام:  القرارات  ومنها  ومتويلها،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  وعرقلة  وقمع 

 ،2094 ،2087 ،1874 ،1737 ،1540،1718 ،2255 ،2253 ،2178 ،1452 ،1373 ،1267(

الالحقة  واإلإجراءات  القرارات  1988( وجميع   ،2462  ،2356  ،2321  ،2270  ،2231

ذات ال�سلة.

ي - اأ�صلحة الدمار ال�صامل: 
املحليـــة،  القوانيـــن  فـي  املحـــددة  والكيميائيــة  والبيولوجيــــة  النوويـــة  اإلأ�سلحـــة 

واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�سلة. 
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املــادة ) 2 (
مطالبة  اأو  خ�سارة  اأي  عن  واإلإدارية  واملدنية  اجلنائية  امل�سوؤولية  من  �سخ�س  كل  يعفى 

اخلدمات  تقدمي  اأو  اإتاحتها  رف�س  اأو  اإلقت�سادية  املوارد  اأو  اإلأموال  جتميد  عن  نا�سئة 

املالية املرتبطة بها، فـي حال القيام باأي من ذلك بح�سن نية إلأغرا�س اإللتزام باأحكام هذه 

الالئحة.

الف�صل الثاين 

جتميد اإلأموال واملوارد اإلقت�صادية

املــادة ) ٣ (

يجب على كل �سخ�س، جتميد اإلأموال واملوارد اإلقت�سادية اململوكة اأو امل�سيطر عليها ب�سكل 

تاأخري  ودون  للمدرج،  اإخطار م�سبق  دون  باإل�سرتاك،  اأو  بالكامل  مبا�سر،  اأو غري  مبا�سر 

خالل مدة إل تزيد على )24( اأربع وع�سرين �ساعة من وقت اإدراج اأي من اإلأ�سخا�س اإلآتية 

على القائمة:

اأ - اأي �سخ�س مدرج فـي القوائم مبوجب املادة )14( من هذه الالئحة، وكل من يعمل 

اأو �سيطرته، ب�سكل  اإدارته  اأو بتوجيه منه، واإلأ�سخا�س الواقعني حتت  نيابة عنه 

مبا�سر اأو غري مبا�سر.

ب - اأي �سخــ�س مــدرج فـي القوائــم مبوجــب اأي مــن القــرارات ذات ال�سلــة ال�سـادرة 

عن جمل�س اإلأمن فيما عدا القرار رقم 1373، وكل من يعمل نيابة عنه اأو بتوجيه 

منه، واإلأ�سخا�س الواقعني حتت اإدارته اأو �سيطرته، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

كما يجــب اأن ميــتد التجميــد اإىل اأي اأمــوال ومــوارد اقت�ساديــة تن�سـاأ اأو تتح�ســل اأو تنتــج 

عن اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية وفقا للبندين )اأ( و)ب( من هذه املادة.

وإل متنع املتطلبات املن�سو�س عليها فـي هذه املادة اإ�سافة اأي فوائد اأو عوائد اأخرى م�ستحقة 

للح�سابات املجمدة اأو الدفعات امل�ستحقة مبوجب العقود اأو اإلتفاقات اأو اإللتزامات النا�سئة 

قبــل تاريــخ خ�ســوع تلــك احل�سابــات لقــرار التجميــد، �سريطــة اأن تخ�ســـع تلـــك اإلأمــوال 

اإىل التجميد الفوري مع اإخطار اللجنة الوطنية بذلك.
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املــادة ) 4 (
مع عدم اإلإخالل باأحكام الف�سل الثالث من هذه الالئحة، يحظر على اأي �سخ�س موجود 

فـــي اإقليــــم �سلطنــــة عمــــان اأو اأي مواطـــــن عمانـــي فـــي اخلــــارج توفيـــر اأو اإتاحـــة اإلأمـــوال 

اأو املوارد اإلقت�سادية، اأو تقدمي اأي خدمات مالية اأو خدمات اأخرى ذات �سلة، اإىل اأو ل�سالح 

ال�سخ�س املدرج ا�سمه فـي القائمة، �سواء كان ذلك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، وبالكامل 

اأو باإل�سرتاك اأو من خالل من�ساأة مملوكة اأو م�سيطر عليها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 

مــن قبـل �سخ�س مدرج فـي القائمة اأو �سخ�س يعمل نيابة عن �سخ�س مدرج فـي القائمة 

اأو بتوجيه منه.

املــادة ) ٥ (

 فـي حال جتميد اإلأموال واملوارد اإلقت�سادية وفقا حلكم املادة )3( من هذه الالئحة، يجب 

على من قام بالتجميد اإبالغ اللجنة الوطنية خالل )24( اأربع وع�سرين �ساعة من اتخاذ 

التزاما  اإلقت�سادية  املوارد  اأو  اإلأموال  تلك  ب�ساأن  املتخذة  وباإلإجراءات  التجميد  تدبري 

مبتطلبات هذه الالئحة، مبا فـي ذلك اأي حماوإلت لتنفيذ املعامالت، والتفا�سيل اخلا�سة 

بطبيعة وكمية اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية التي مت جتميدها واأي معلومات اأخرى ت�سهل 

اإللتزام بهذه الالئحة، وتتوىل اللجنة الوطنية التن�سيق مع ال�سلطات الرقابية وال�سلطات 

املخت�سة اإلأخرى للتحقق من دقة املعلومات التي مت توفريها.

املــادة ) ٦ (

يجب على املوؤ�س�سات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح واجلهات الرقابية، اإللتزام باإلآتي: 

اأحـــد عمالئهـــم احلالييــن  بـــاأن  اأو اإل�ستبــاه  العلـــم  فـــور  الوطنيــة  اللجنـــة  اإبــالغ   - اأ 

اأو ال�سابقني، اأو اأي �سخ�س يتعاملون معه اأو �سبق لهم التعامل معه باأي طريقة 

كانت اأو حاول التعامل معهم، هو �سخ�س مدرج فـي القائمة اأو اأن اإلأموال اأو املوارد 

اإلقت�سادية خا�سعة لقرار جتميد مبوجب املادة )3( من هذه الالئحة.

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ب - عدم اإبالغ اأو اإخط�ر ال�شخ�ص اأو غريه عن نيته� فـي القي�م ب�إجراءات التجميد.

ج - تزويد اللجنة الوطنية بك�فة املعلوم�ت املتوفرة لديهم عن و�شع األأموال واملوارد 

األقت�ش�دية اخل��شة ب�ألأ�شخ��ص املدرجني مبوجب امل�دة )3( من هذه الالئحة، 

واأي اإجراء مت اتخ�ذه ب�ش�أنه�، وعن طبيعة األأموال اأو املوارد األقت�ش�دية املجمدة 

ومقداره�، واأي معلوم�ت اأخرى ذات �شلة اأو من �ش�أنه� ت�شهيل األلتزام ب�ألإجراءات 

ودقة  �شحة  من  التحقق  الوطنية  وللجنة  الالئحة،  هذه  فـي  عليه�  املن�شو�ص 

املعلوم�ت املقدمة ب�لطريقة التي تراه� من��شبة، وتقوم اللجنة الوطنية ب�إر�ش�ل 

تلك املعلوم�ت اإىل اجله�ت املخت�شة ألتخ�ذ األإجراءات الالزمة ب�ش�أنه�.

د - القي�م بفح�ص قواعد بي�ن�ته� اخل��شة ب�لعمالء وامل�شتفيدين احلقيقيني وعالق�ت 

العمل واملع�مالت ب�ملق�رنة مع قوائم األأ�شخ��ص واملجموع�ت والكي�ن�ت املدرجني 

فـي الق�ئمة ب�نتظ�م، وفـي جميع األأحوال فور حدوث اأي تغيريات فـي الق�ئمة.

الف�صل الثالث 

اإلإعفاءات من تدابري التجميد

املــادة ) ٧ (

يجوز ألأي �شخ�ص ت�أثر بقرار جتميد وفق� حلكم الفقرة )اأ( من امل�دة )3( من هذه الالئحة 

تقدمي طلب كت�بي اإىل جلنة العقوب�ت امل�لية امل�شتهدفة لرفع اإجراء التجميد اأو تعديله.

املــادة ) ٨ (

هذه  من   )3( امل�دة  من  )ب(  الفقرة  حلكم  وفق�  جتميد  بقرار  ت�أثر  �شخ�ص  ألأي  يجوز 

اأو  التجميــد  امل�شتهدفــة لرفــع  امل�ليــة  العقوبــ�ت  اإىل جلنــة  الالئحة تقديــم طلــب كت�بــي 

جميع  وفـي  الطلب.  حي�ل  قرار  اتخ�ذ  امل�شتهدفة  امل�لية  العقوب�ت  جلنة  وعلى  تعديله. 

األأحوال يجب اأن يقت�شر قرار جلنة العقوب�ت امل�لية على رفع اأو تعديل جتميد األأموال 

املذكورة،  ب�لفقرة  املق�شود  ذاته  هو  الطلب  مقدم  يكون  اأأل  �شريطة  األقت�ش�دية،  واملوارد 

وكذلك عندم� أل يكون مقدم الطلب �شخ�ش� مدرج� فـي الق�ئمة مبوجب قرار ذي �شلة 

�شــ�در مــن جملــ�ص األأمن فيمــ� عــدا القــرار رقــم: )1373( وفـي جميع األأحوال، يجب اأن 

اخل��شعة  غري  األقت�ش�دية  واملوارد  األأموال  على  مقت�شرا  التعديل  اأو  الرفع  قرار  يكون 

للتجميد ابتداء.
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املــادة ) ٩ (
هذه  من   )3( للمادة  وفقا  اإلقت�سادية  موارده  اأو  اأمواله  جتميد  مت  �سخ�س  إلأي  يجوز 

املالية  العقوبات  جلنة  اإىل  كتابي  طلب  تقدمي  بالتجميد  متاأثر  �سخ�س  واأي  الالئحة 

امل�ستهدفة للح�سول على تخويل للو�سول اإىل تلك اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية املجمدة 

اأو جزء منها، لغر�س تغطية امل�سروفات اإلأ�سا�سية اإلآتية: 

الغذائيـة  املواد  اإلأ�سا�سيـــة، مبا فـي ذلك تكاليــف  اأو  ال�سروريــة  النفقــات  اأ - ت�سديـــد 

واإلأدوية والعالج الطبي واإلإيجار والرهن العقاري وال�سرائب واأق�ساط التاأمني 

ور�سوم وفواتري اخلدمات كاملاء والكهرباء والغاز واإلت�ساإلت، وذلك �سمن احلدود 

املعقولة.

ب - دفع الر�سوم املهنية و�سداد النفقات اخلا�سة باحلفظ وال�سيانة، وتلك املرتبطة 

بتاأمني اخلدمات القانونية، وذلك �سمن احلدود املعقولة.

ج - دفع اأتعاب ور�سوم خدمات اإدارة اإلأموال واملوارد اإلقت�سادية املجمدة. 

ومينح اإذن الو�سول اإىل تلك اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية فقط مبوجب موافقة �سريحة 

للقائمة  وفقا  املجمدة  واملوارد  لالأموال  وبالن�سبة  امل�ستهدفة،  املالية  العقوبات  جلنة  من 

العقوبات  اأو جلنة  اإبالغ جمل�س اإلأمن الدويل  الوطنية  اللجنة  اإلأممية فاإنه يجب على 

التابعة له باأن اللجنة ب�سدد املوافقة على الطلب، وفـي حال عدم ت�سلم اعرتا�س من جمل�س 

اإلأمن اأو جلان العقوبات التابعة له خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ ت�سلمهم اإلإبالغ 

من اللجنة الوطنية جاز لها املوافقة على الو�سول اإىل تلك اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية. 

املــادة ) 10 (
هذه  من   )3( للمادة  وفقا  اإلقت�سادية  موارده  اأو  اأمواله  جتميد  مت  �سخ�س  إلأي  يجوز 

اأن  الالئحة  للمادة )4( من هذه  وفقا  اأو احلظر  بالتجميد  متاأثر  �سخ�س  واأي  الالئحة 

يتقدم بطلب مكتوب اإىل جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة للو�سول لتلك اإلأموال واملوارد 

ا�ستثنائية، وبالن�سبة لالأموال  اأو جزئي لتغطية نفقات  اإلقت�سادية املجمدة ب�سكل كامل 

القرار  عدا  فيما  الدويل  اإلأمن  جمل�س  عن  �سادر  �سلة  ذي  لقرار  وفقا  املجمدة  واملوارد 

رقم: )1373(، فيجب على اللجنة الوطنية اإخطار جمل�س اإلأمن الدويل اأو جلنة العقوبات 

التابعــة له ذات ال�سلــة - بح�ســب اإلأحــوال- ، وإل يجــوز الت�سريــح فـي هذه احلالة  اإإل بعد 

تلقي موافقة �سريحة من جمل�س اإلأمن التابع لالأمم املتحدة اأو جلنة العقوبات التابعة 

له ذات ال�سلة.
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املــادة ) 11 (
اإليها وفقا إلأحكام هذا  املقدمة  الطلبات  فـي  البت  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  على جلنة 

الطلب مكتمال، ويعترب م�سي هذه  تاريخ تقدمي  يوما من  الف�سل خالل )30( ثالثني 

املدة دون رد رف�سا للطلب، ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار رف�س طلبه اأمام اللجنة 

الوطنية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ علمه بقرار الرف�س، وعلى اللجنة الوطنية 

البت فـي التظلم خالل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه، ويكون قرار اللجنة الوطنية 

فـي التظلم نهائيا.

وللجنة العقوبات املالية امل�ستهدفة واللجنة الوطنية عند قبول الطلب ت�سمني الت�سريح 

اإلأموال  ا�ستخدام  ل�سمان عدم  تراها �سرورية  التي  والقيود  ال�سروط  اأيا من  بالو�سول 

واملوارد اإلقت�سادية فـي اإلإرهاب اأو متويله اأو فـي انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو متويلها.

املــادة ) 12 (

املوارد  اأو  اإلأموال  اأن  اإىل  ت�سري  وقائع  ظهور  عند  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  للجنة 

اأو  كليا  ت�ستخدم  قد  الف�سل  هذا  إلأحكام  وفقا  عنها  التجميد  برفع  امل�سرح  اإلقت�سادية 

جزئيا فـي اإلإرهاب اأو متويله، اأو فـي انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو متويلها، اأن ت�سدر 

قرارا باإلغاء ذلك الت�سريح. 

املــادة ) 1٣ (

فيما يتعلق بتدابري التجميد مبوجب قرار جمل�س اإلأمن رقم: )1737(، وامل�ستمر مبوجب 

قرار جمل�س اإلأمن الدويل رقم: )2231( اأو تدابري التجميد املطبقة مبوجب قرار جمل�س 

اإلأمن الدويل رقم: )2231(، إل متنع تدابري التجميد املطبقة مبوجب املادة )3( ال�سخ�س 

اإبرامه قبل  اأي عقد �سبق  التزامات م�ستحقة مبوجب  اأي  القائمة من ت�سديد  املدرج فـي 

اإدراجه فـي القائمة، مع مراعاة اإلآتي:

اأ - اأن تتحقق جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة من عدم ارتباط العقد باأي من املواد 

واملعدات وال�سلع والتكنولوجيا وامل�ساعدة والتدريب وامل�ساعدة املالية واإل�ستثمار 

والقرارات   )2231( رقم:  اإلأمن  جمل�س  قرار  فـي  املحددة  واخلدمات  والو�ساطة 

الالحقة له.
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ب - اأن ت�سمن جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة عدم ت�سليم الدفعات املالية إلأي �سخ�س 

املن�سو�س عليها فـي الفقرة )6( من املرفق )ب( لقرار جمل�س  خا�سع للتدابري 

اإلأمن الدويل رقم: )2231( ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

املالية  العقوبات  بنية جلنة  الدويل  اإلأمن  باإخطار جمل�س  الوطنية  اللجنة  قيام   - ج 

امل�ستهدفة اإجراء اأو تلقي الدفعات املالية اأو الت�سريح برفع التجميد عن اإلأموال 

اأو املـــوارد اإلقت�ساديــة لهــذا الغــر�س، ح�سب اإلأحوال، قبل )10( ع�سرة اأيام عمل 

من التاريخ املحدد للقيام باإلإجراء. 

الف�صل الرابع   
اإلإدراج واإلإزالة من القائمة املحلية

املــادة ) 14 (
يعمل مبعايري اإلإدراج فـي قائمة التجميد املحلية وفقا لقرار جمل�س اإلأمن رقم: )1737(، 

تلقاء  املحلية من  القائمة  فـي  اإلأ�سخا�س  باإدراج  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  وتقوم جلنة 

اأ�سباب معقولة  اأي جهة خارجية عندما تتوفــر فـــي حقهم  اأو بنــاء على طلب من  نف�سها 

لال�ستبــاه اأو اإلعتقـــاد باأنهــم قـــد ارتكبــوا اأو يحاولــون ارتــكاب عمل اإرهابي، اأو ي�ساركون 

فيـــه، اأو يقومــون بت�سهيــل ارتكابــه، واأي �سخــ�س يقــوم باأي مـن ذلـك نيابة عنهم، اأو بناء 

على توجيهاتهم، واأي �سخ�س واقع حتت امللكية اأو ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لهوؤإلء 

اإلأ�سخا�س.  

املــادة ) 1٥ (
باأي �سخ�س  اأي معلومات وبيانات متعلقة  امل�ستهدفة طلب  املالية  العقوبات  يجوز للجنة 

لتحديد ما اإذا كان يجب اإدراجه فـي القائمة املحلية وفقا للمادة )14( من هذه الالئحة، 

اإخطــار  امل�ستهدفــة واأع�سائهمــا  املاليــة  ويحظــر على اللجنــة الوطنيـــة وجلنــة العقوبــات 

من يتم النظر فـي اإدراجه بذلك.

املــادة ) 1٦ (
اللجنة  على  املحلية،  القائمة  فـي  �سخ�س  إلإدراج  خارجية  جهة  من  طلب  اأي  تلقي  عند 

عاجل،  ب�سكل  فيه  للنظر  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  اإىل  الطلب  اإحالة  الوطنية 

من  ممكن  قدر  باأكرب  تزويدها  الطلب  مقدمة  اجلهة  من  تطلب  اأن  الوطنية  وللجنة 

املعلومات حول هوية ال�سخ�س باإلإ�سافة اإىل معلومات حمددة تدعم طلب اإلإدراج، ومن تلك 

املعلومات: اإل�سم املطلوب اإدراجه، واملعلومات الكافية لتحديد هوية ال�سخ�س ب�سكل دقيق 

واأكيد، باإلإ�سافة اإىل معلومات تدعم اأن ال�سخ�س هو من اإلأ�سخا�س الذين مت حتديدهم 

فـي املادة )14( من هذه الالئحة، وتتوىل جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة اإ�سدار اأي قرار 

يتعلق بهذا اإلإدراج. 
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املــادة ) 1٧ (
مبوجب  القائمة  فـي  اإلإدراج  تدابري  اتخاذ  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  جلنة  على  يجب 

املادة )14( من هذه الالئحة، دون اإخطار م�سبق للمطلوب اإدراج ا�سمه، وإل ميكن اأن يكون 

اإلإدراج م�سروطــــا بوجــــود اإجــــراءات جنائيــة بحــق ال�سخـــــ�س مـن حتقيـــــق اأو حماكمــــة اأو 

غريهــا، وعلى اللجنة الوطنية اإبالغ املوؤ�س�سات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية املحددة 

واملوؤ�س�سات غري الربحية واجلمعيات واجلهات الرقابية واجلهات املخت�سة بقرار اإلإدراج، 

ويجب ن�سر قرار اإلإدراج فـي اجلريدة الر�سمية.

املــادة ) 1٨ (
يجوز للجنة الوطنية اأن تطلب من اأي جهة خارجية اتخاذ تدابري التجميد اأو اإدراج اأي 

�سخ�س مبوجب اأحكام هذه الالئحة فـي القوائم، على اأن يرفق بالطلب اأكرب قدر ممكن 

من املعلومات حول هوية ال�سخ�س، باإلإ�سافة اإىل معلومات تدعم طلب اإلإدراج، ومن تلك 

املعلومات: ا�سم املطلوب اإدراجه، واأي معلومات إلزمة لتحديد هوية ال�سخ�س ب�سكل دقيق 

واأكيد، وتدعم اأن ال�سخ�س هو من اإلأ�سخا�س الذين مت حتديدهم فـي املادة )14( من هذه 

الالئحة.

املــادة ) 1٩ (
اأن يقدم  ا�سمه فـي القائمة وفقا للمادة )14( من هذه الالئحة  اأدرج  يجــوز إلأي �سخـ�س 

وعليهــــا  منهــــا،  ا�سمـــه  إلإزالــــة  امل�ستهدفــــة  املاليـــة  العقوبـــات  جلنــــة  اإلــى  مكتوبــــا  طلبــا 

البــت فـي الطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه مكتمال، ويعترب م�سي هذه 

املدة دون رد رف�سا للطلب، ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار رف�س طلبه اأمام اللجنة 

الوطنية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ علمه بقرار  الرف�س، وعلى اللجنة الوطنية 

البت فـي التظلم خالل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه مكتمال ، ويكون قرار اللجنة 

الوطنية فـي التظلم نهائيا، وعند املوافقة على الطلب، يتم اتباع اإلإجراءات اإلآتية:

اأ - على جلنــة العقوبـــات املاليــة امل�ستهدفــة اإزالــة اإل�ســم من القائمــة ورفــع التجميــد 

عن كافــة اأموالـــه ومــوارده اإلقت�ساديـــة املجمــدة، مع ن�ســر القــرار فـــي اجلريــدة 

الر�سميـــة.

املالية  واملهن غري  واإلأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  كافة  اإخطار  الوطنية  اللجنة  - على  ب 

والهيئــات غيــر الهادفــة للربــح واجلهــات املخت�ســة فــورا بالقــرار ال�ســـادر باإزالـــة 

ال�سخــ�س من القائمــة املحليــة، وعلى تلــك اجلهـــات رفـــع التجميـــد عــــن اإلأمــوال 

واملوارد اإلقت�سادية لذلك ال�سخ�س، خالل مدة إل تزيد على )24( اأربع وع�سرين 

�ساعة من اإلإخطار.

-131-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

املــادة ) 20 (
تتوىل اللجنة الوطنية اإخطار ال�سخ�س كتابيا بقرار اإلإدراج فـي القائمة املحلية اأو اإلإزالة 

منها، وفقا لالآتي:

اأ - اإخطار اإلإدراج فـي القائمة املحلية: ويكون م�ستمال على الوقائع القابلة للن�سر، 

متمثلة فـي اأ�سباب اإلإدراج فـي القائمة، وقواعد واإجراءات طلب اإلإزالة منها.

ب - اإخطار اإلإزالة من القائمة املحلية: ويكون م�ستمال على اأ�سباب اإلإزالة.

ج - يتم اإلإخطار وفقا لالآتي: 

اأو عرب  اإخطاره مبا�سرة  ال�سخ�س مقيما فـي �سلطنة عمان، فيتم  اإذا كان   -  1

الربيد اإلإلكرتوين، اأو اأي و�سيلة اأخرى متاحة.

اإذا كان ال�سخـ�س غري مقيم فـي �سلطنــة عمــان، فيتــم اإخطاره عرب وزارة   - 2

املراد  ال�سخ�س  اأو يوجد  يقيم  الدولــة حيث  اإىل ممثل حكومة  اخلارجية 

اإخطاره.

اإذا كــان مكان وجــود ال�سخــ�س جمهــوإل، فيتم اإر�سال اإلإخطار عبــر وزارة   - 3

اخلارجية اإىل ممثل حكومة الدولة التي يحمل ال�سخ�س جن�سيتها.

الف�صل اخلام�س 
اقرتاح اإلإدراج فـي القائمة اإلأممية والرفع منها 

املــادة ) 21 (
اأرقام:  الدويل  اإلأمن  جمل�س  لقرارات  وفقا  اإلأممية  القائمة  فـي  اإلإدراج  مبعايري  يعمل 

1267 )1999(، 1718 )2006(، 1988 )2011(، 1989 )2011(، 2231 )2015(، وجميع القرارات 

الالحقـــــة اخلا�ســـة مبعاييــر اإلإدراج، وعلـــى اللجنــــة الوطنيـــة تعميـــم القوائــــم اإلأمميـــة 

على املوؤ�س�سات املالية، واإلأعمال واملهن غري املالية واجلهات الرقابية املخت�سة.

املــادة ) 22 (
باأن  اأ�سباب معقولة لالعتقاد  التي تتوفر لديها  اللجنة الوطنية فـي احلاإلت  يجب على 

ال�سادرة  ال�سلة  ذات  القرارات  فـي  عليها  املن�سو�س  اإلإدراج  معايري  م�ستوف  ما  �سخ�سا 

عن جمل�س اإلأمن الدويل غري القرار رقم: 1373، اأن تقرتح اإدراج ال�سخ�س فـي القائمة 

اإلأممية من قبل جمل�س اإلأمن اأو جلنة العقوبات التابعة لالأمم املتحدة ذات ال�سلة، وفقا 

لالآتي:
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�أ - �أن يكون �القرت�ح دون �إخطار م�سبق للمطلوب �إدر�ج ��سمه فـي تلك �لقائمة، و�أال 

�ل�سخ�ص  بحق  �تخاذها  مت  جنائية  تد�بري  �أي  بوجود  م�سروطا  �القرت�ح  يكون 

�ملقرتح �إدر�جه من حتقيق �أو حماكمة �أو غريها.

قبل  من  �ملعتمدة  �لنموذجية  و�ال�ستمار�ت  لإلإجر�ء�ت  وفقا  �القرت�ح  يكون  �أن   - ب 

جمل�ص �الأمن �لدويل �أو جلنة �لعقوبات ذ�ت �ل�سلة.

ج - �أن يت�سمن �القرت�ح �أكرب قدر ممكن من �ملعلومات فـي �لطلب �ملرتبط بال�سخ�ص 

�ملقرتح �إدر�جه، باالإ�سافة �إىل بيان �لق�سية و�لتفا�سيل �لتي ��ستند �إليها �لطلب، 

كما يجب �أن يحدد �لطلب ما �إذ� كانت �سلطنة عمان تريد �أن يتم حتديدها كدولة 

طالبة لإلإدر�ج �أو ال.

ويجـــوز للجنـــة �لوطنيـــة طلـــب �ملعلومـــات و�لبيانات �لتي تر�ها �سرورية، من �أي �سخ�ص 

�أو جهــة خمت�ســة، لتحديــد ما �إذ� كان يجــب �قتــر�ح �إدر�ج �أي �سخ�ص مبوجب هذه �ملادة، 

ويجب �تخاذ �لتد�بري �ملن�سو�ص عليها فـي هذه �ملادة دون �أي �إخطار م�سبق �إىل �لطرف 

�ملعني.

املــادة ) ٢٣ (

�إدر�جه  مت  عمان،  �سلطنة  فـي  للعمل  مقر�  ميلك  �أو  مقيم  �أو  عماين  �سخ�ص  الأي  يجوز 

وفقا  وذلك  �لوطنية،  �للجنة  �إىل  منها  ��سمه  برفع  طلبا  يقدم  �أن  �الأممية  �لقائمة  فـي 

�ل�سلـــة،  ذ�ت  �لعقوبـــات  وجلنــــة  �لدولــي  �الأمــن  جملــ�ص  قبــل  مــن  �ملعتمــدة  لإلإجـــر�ء�ت 

وعلى �للجنة �لوطنية در��سة مدى ��ستيفاء �ل�سخ�ص  معايري �الإدر�ج وفقا لن�ص �ملادة )21( 

مـــن هـــذه �لإلئحـــة، و�إن لــم يكـــن كذلـــك يجــوز للجنــة �لوطنية تقدمي طلب رفع ��سمه 

من �لقائمة �إىل جمل�ص �الأمن �لتابع لإلأمم �ملتحدة �أو جلان �لعقوبات ذ�ت �ل�سلة - بح�سب 

�الأحــو�ل - ووفــقا لإلإجـــر�ء�ت �ملطبقـــة �ملعتمـــدة مـــن قبــل جلنتـــي �لقر�رين رقمي: 1267 �أو 1988 

- ح�سب �الأحو�ل -، وفـي حاالت �الإدر�ج مبوجب قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم: 1267، 

مركز  �أو  �ملتحدة  �الأمــم  لـــدى  �ملظالـــم  باأميــن  �الت�ســـال  �أي�ســـا  �ملـــدرج  لل�سخـــ�ص  يجـــوز 

�لتن�سيق �لتابع لإلأمم �ملتحدة مبا�سرة .
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كما يجب على اللجنة الوطنية اأن ت�سهل إلحقا عملية املراجعة من قبل جلنتي القرارين 

رقمي: 1267 اأو 1988، ح�سب اإلقت�ساء، مبوجب اأي اإر�سادات اأو اإجراءات مطبقة، مبا فـي 

ذلك تلك اخلا�سة مبركز التن�سيق، بح�سب اإلأحوال.

الف�صل ال�صاد�س 

التزامات املوؤ�ص�صات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية 

واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح

املــادة ) 24 (

 يجب على املوؤ�س�سات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 

للربح اإللتزام بتطبيق اإلأحكام املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة، وعلى اإلأخ�س اإلآتي:

اأ - املتابعة الدورية وامل�ستمرة للتعديالت والتحديثات التي تتم على القائمة، وفح�س 

قوائم البيانات الداخلية باملقارنة مع القائمة. 

ب - اعتمـــاد ال�سوابـــط واإلإجــــراءات الداخليـــة الالزمــة ل�سمــان اإللتــزام باملتطلبــات 

املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة، وتطبيقها ب�سكل فعال. 

املــادة ) 2٥ (

يجب على اجلهات الرقابية املخت�سة واجلهات ذات العالقة بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية 

الهادفة  غري  والهيئات  واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  واإلأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  تزويد 

كما  الالئحة،  هذه  اأحكام  وبتطبيق  مبتطلباتها  اخلا�سة  والتعليمات  باإلإر�سادات  للربح 

اإدراج تتم  يجــب عليهــا اإخطــار املوؤ�س�سات املالية واإلأعمال واملهن غري املالية باأي عمليات 

فـي القائمة. 

املــادة ) 2٦ (

التزام  من  التحقق  الوطنية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  املخت�سة  الرقابية  اجلهات  على  يجب 

للربح  الهادفة  غري  والهيئات  واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  واإلأعمال  املالية  املوؤ�س�سات 

التفتي�س  وعمليات  الرقابي  واجبها  من  كجزء  عليها،  يجب  كما  الالئحة،  هذه  باأحكام 

امليدانية التي تقوم بها، اإلآتي:
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 اأ- التحقق من وجود ال�سوابط واإلإجراءات الداخلية لدى املوؤ�س�سات املالية واإلأعمال 

واملهن غري املالية، ومن تطبيقها ب�سكل فعال للتاأكد من اإللتزام التام مبتطلبات 

واأحكام هذه الالئحة.

التدابري  لديها  املالية  غري  واملهن  واإلأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  اأن  من  التحقق   - ب 

املدرجيـــن  باملقارنـــــة مع قائمــــة  العمــــالء  بيانـــــات  واإلأنظمـــــة لفحـــــ�س قواعــــــد 

بر�سد  ت�سمح  هذه  اإلأنظمة  اأن  ومن  فعـال،  ب�سكــل  تطبيقهــا  ومن  القائمــة،  فـي 

العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني اخلا�سعني للعقوبات املالية امل�ستهدفة.

ج - حتديد اإذا ما مت ر�سد حاإلت من قبل موؤ�س�سة مالية اأو اإحدى اإلأعمال واملهن غري 

القائمة، وكم  فـي  امل�ستفيد احلقيقي �سخ�سا مدرجا  اأو  العميل  املالية حيث كان 

عدد احلاإلت التي مت ر�سدها.

د - حتديد اإذا ما مت ر�سد اأي اأموال اأو ممتلكات م�ستهدفة وجتميدها من قبل موؤ�س�سة 

مالية اأو اأحد اإلأعمال واملهن غري املالية، واإذا ما مت رفع التقارير ذات ال�سلة اإىل 

اللجنة الوطنية وفقا ملا هو من�سو�س عليه فـي هذه الالئحة.

اإذا ما كانت لدى املوؤ�س�سات املالية واملهن واإلأعمال غري املالية �سيا�سات  هـ - حتديد 

اأو امل�ستفيــد  اإبــالغ العميــل  واإجـــراءات مطبقـــة متنع املوظفيـــن وامل�سوؤوليــن من 

احلقيقي اأو اأي طرف ثالث م�سبقا باأنه �سوف يتم تنفيذ تدابري التجميد فـي حقه.

و - رفع نتائج تقاريرها الرقابية اإىل اللجنة الوطنية كتابة ب�سكل �سنوي، وي�ستثنى 

من ذلك احلاإلت التي يتم فيها ر�سد املخالفات، حيث يجب اإبالغ اللجنة الوطنية 

بها فورا مع ت�سمينها فـي التقرير ال�سنوي املذكور.

ز - التعاون مع جلنة العقوبات املالية امل�ستهدفة واللجنة الوطنية وتوفري املعلومات 

والبيانات عند طلبها.  
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الف�صل ال�صابع 

اجلــزاءات اإلإداريــة

املــادة ) 2٧ (

ومتويل  اإلأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  عليها  ين�س  اأ�سد  عقوبة  باأي  اإلإخالل  عدم  مع 

ريال  اآإلف  تقل عن )10000( ع�سرة  اإدارية إل  تفر�س غرامة  اآخر،  قانون  اأي  اأو  اإلإرهاب 

عماين، وإل تزيد على ما يعادل قيمة اإلأموال اأو املوارد اإلقت�سادية حمل التجميد على كل 

من يخالف اأحكام املادتني )3( و)4( من هذه الالئحة، كما تفر�س غرامة اإدارية إل تقل 

عن )5000( خم�ســـة اآإلف ريــال عمانـــي، وإل تزيـــد علــى )20000( ع�سرين األف ريال عماين 

على كل من يخالف اإلأحكام اإلأخرى فـي هذه الالئحة. 

املــادة ) 2٨ (

باإلإ�سافة اإىل الغرامات اإلإدارية املن�سو�س عليها فـي املادة )27( من هذه الالئحة، يجوز 

للجهات الرقابية فـي حالة اإخالل اأو خمالفة املوؤ�س�سات املالية اأو اإلأعمال واملهن غري املالية 

اأو اجلمعيات واملنظمات غري الربحية إلأي من املتطلبات املن�سو�س عليها فـي املادتني )6( 

و)24( من هـــذه الالئحـــة، اأن تفـــر�س اأيا مــن العقوبــات املن�ســو�س عليها فـي املادة )52( 

من قانــون مكافحــة غ�ســل اإلأمــوال ومتويــل اإلإرهــاب، وفـي جميـع اإلأحوال يجــب اإخطـــار 

اللجنة الوطنية بالعقوبات املوقعة. 
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية
ا�شتــــدراك

تنوه وزارة العدل وال�ضوؤون القانونية اإىل اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�ضر قانون الق�ضاء 

الع�ضكـري ال�ضــادر باملر�ضــوم ال�ضلطانـي رقم 2022/87، املن�ضـــور فـي عدد اجلريـدة الر�ضميــة 

رقــم )١٤7١(، ال�ضــادر فــي ١7 مــن جمـادى األأولـى ١٤٤٤هـ، املوافــق ١١ من دي�ضمبـر 2022م، 

اإذ وردت املادة )22( على النحو األآتي:

املــادة ) ٢٢ (

تن�ضـــاأ حمكمـــة ابتدائيـــة توؤلــف من رئي�س أل تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من الق�ضاة 

أل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول.

ويكـــون مقـــر املحكمـــة فـي حمافظـــة م�ضقـــط، ويجـــوز اأن تعقد جل�ضاتها فـي غري مقرها، 

األأحكام من )٣(  املحكمة، وت�ضدر  رئي�س  بناء على طلب من  الرئي�س  بقرار من  وذلك 

ثالثة ق�ضـــاة، وفــــي اجلنـــح واملخالفـــات مـــن قــا�س فرد، ويجوز للرئي�س ت�ضكيل حمكمة 

اجلنح من )٣( ثالثة ق�ضاة فـي األأحوال التي ت�ضتدعي ذلك.

وال�شحيــــــح هــــــــو:

املــادة ) ٢٢ (

تن�ضـــاأ حمكمـــة ابتدائيـــة توؤلـف من رئي�س أل تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من الق�ضاة 

أل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول.

ويكــون مقـــر املحكمـــة فـــي حمافظـــة م�ضقـــط، ويجـــوز اأن تعقــد جل�ضاتها فـي غري مقرها، 

وذلك بقرار من الرئي�س بناء على طلب من رئي�س املحكمة، وت�ضدر األأحكام فـي اجلنايات 

ت�ضكيل  للرئي�س  ويجوز  فرد،  قا�س  من  واملخالفات  اجلنح  وفـي  ق�ضاة،  ثالثة   )٣( من 

حمكمة اجلنح من )٣( ثالثة ق�ضاة فـي األأحوال التي ت�ضتدعي ذلك.

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
وزارة العدل وال�شوؤون القانونية 
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هيئة تنظيم االت�صاالت

ا�صتــــدراك

تنـــوه هيئــــة تنظيــــم االت�شــاالت اإلــى اأنـــه قـــد وقـــع خطـــاأ مـــادي عنــد نـ�شـــر القـــرار رقــــم 

اأرقـــام االت�شـــاالت، املن�شـــور  باإ�شـــدار الئحـــة تنظيـــم تخ�شيــــ�ص   )6 - 2022/٣/2/١١٥2(

فـــــي اجلريـــدة الر�شميـــة العـــــدد )١٤٧2(، ال�شــــادر بتاريــــــخ 2٤ جمــــادى االأولــــى ١٤٤٤هـ، 

املوافـــق ١٨ دي�شمرب 2022م، اإذ ورد رقــــم القــرار كاالآتـــي:

٤ - 2022/٣/2/١١٥2

وال�صحيــــــح هــــــــو:

٦ - 2022/٣/2/١١٥2

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

هيئة تنظيم االت�صاالت
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154914

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات واأوان واأوعية لال�ستعمال فـي املنزل اأو املطبخ، اأدوات الطبخ واأدوات املائدة با�ستثناء 

اأو  التلوين  فرا�سي  عدا  فرا�سي  التواليت،  واإ�سفنج  اأم�ساط  واملالعق،  وال�سكاكني  ال�سوك 

اأو �سبه م�سنع بخالف الزجاج  اأدوات للتنظيف، زجاج خام  الدهان، مواد �سنع الفرا�سي، 

امل�ستعمل فـي املباين، اأوان زجاجية واأواين من اخلزف ال�سيني واأوان خزفية، اإ�سفنج لغايات 

منزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ه�ساب ال�سرقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية جعالن بني بوعلي، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155891

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفنادق،  خدمات  الكافترييــات،  خدمــات  املقاهــي،  خدمــات  وال�ســراب،  بالطعــام  التمويــن 

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

اخلفيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يزيد للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157234
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطاعم، خدمات  الكانتينات،خدمات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  املقاهي، خدمات  خدمات 
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم عزير للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157235
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن حمد بن �سامل بن �سعيد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157236
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سياغة املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدرة املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157237
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زهور ا�سطناعية، اأطواق زهور ا�سطناعية، باقات من زهور ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انعكا�س العامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157238
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املجوهرات والذهب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناء ور�سوان لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157240
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربع ال�سحن لل�سيافة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157242

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سندوي�سات، �سندوي�سات الهوت دوغ، فطائر، اأرز �سريع التح�سري، اأرز، املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربع ال�سحن لل�سيافة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157244

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سندوي�سات، �سندوي�سات الهوت دوغ، اأرز، فطائر، فطائر حلم، املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربع ال�سحن لل�سيافة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل عبدالـله حممد اليافعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157254

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات دور احل�سانة النهارية)تقدمي الرعاية واالهتمام لالأطفال من عمر �سهرين 

لغاية 3 �سنوات ون�سف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل الرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157255
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع حلوم مطبوخة، خ�سراوات مطبوخة، حليب، م�ستح�سرات الإعداد ال�سوربة، �سلطات 
حمفوظ،  �سمك  ال�سمك،  من  غذائية  منتجات  �سلمون،  فواكه،  �سلطات  خ�سراوات، 

اخل�سراوات املح�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبا الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157258
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سيارات،  اإ�سالح حماور وفرامل  ال�سيارات،  ال�سيارات)اإ�سالح ميكانيك  �سيانة واإ�سالح 
بيع قطع غيار ال�سيارات اجلديدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر الغبرياء الع�سرية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157261

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للدهانات والطالءات، البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأدوات ال�سحية ومتديداتها، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات 

الكهربائية ومتديداتها، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء، البيع باجلملة 

للطابوق والبالط والرخام الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التخطيط لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157262

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاج الطبية واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157263
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االبتكار،  اإدارة  اخلدمة،  وحت�سني  االأداء  اإدارة  اجلودة،  اإدارة 
حمرك  حت�سني  واالأعمال،  للتجارة  االت�سال  معلومات  توفري 

البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت، االإ�سهار القائم على الدفع 
مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفري  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  النقرات،  بعدد 
االإقرار  اإيداع  خدمات  لل�سركات،  االإداري  للت�سيري  خارجية  بجهات  ا�ستعانة  االإنرتنت، 
ال�سريبي، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، حتديث و�سيانة البيانات فـي 
ال�سجالت، جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع 
االأعمال للتوفيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�س ورواد االأعمال الباحثني 
عن متويل، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال 
العالقات العامة، خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة، خدمات امل�ساعدة االإدارية فـي اال�ستجابة 
لنداءات العطاءات، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات، خدمات ال�سغط التجاري، توفري 
امل�ستخدمني  ت�سنيفات  توفري  االإعالنية،  اأو  التجارية  لالأغرا�س  امل�ستخدم  مراجعات 
ت�سويقية،  اأو  جتارية  الأغرا�س  امل�ستهلك  تنميط  االإعالنية،  اأو  التجارية  لالأغرا�س 
وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  الطبية،  لالإحاالت  اإدارية  خدمات 
اإدارة  فـي  امل�ساعدة  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية، 
اأو ال�سناعية، تقييم االأعمال، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، ا�ست�سارات  االأعمال التجارية 
تنظيم االأعمال، اأبحاث االأعمال، خدمات عر�س عامة، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، 
معار�س  تنظيم  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات 
مهنية لغايات جتارية واإعالنية، االختبارات النف�سية الختيار املوظفني، معلومات جتارية 
ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، 
امل�ساعدة فـي  معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع 
االأعمال، كتابة ن�سو�س الدعاية واالإعالن، جتميع االإح�سائيات، اإدارة االأعمال لالأ�سخا�س 

الريا�سيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب م�سقط لال�ست�سارات االقت�سادية واملالية واالإدارية واملحا�سبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157267

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مدينة العرفان للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157275

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل، خدمات املنتجعات ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماز للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157276
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوراق الكيذا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157278
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة واالأقم�سة والعطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل 
واحلقائب واالأحذية والعبايات وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157285
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هم�س االإبداع لالأعمال والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157286
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكاتب تعقب املعامالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمال م�سقط ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمراويت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157291

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي)خدمات الوجبات ال�سريعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعد ال�سبحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157292
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النملة العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157293
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س جعالن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

 

-154-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157294
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية،  م�سبحة، اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية، م�سابح، �ساعات 
يد، خيوط ذهبية جموهرات،  اأ�ساور جموهرات،  قالئد جموهرات،  جموهرات، حلي 

�سغرية للمجوهرات، خوامت جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بور�سة التجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157299
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تو�سيل وجبات الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة الدولية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157301
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جموهرات من الكهرمان االأ�سفر، متائم جموهرات،  ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية،  خيوط 
ف�سية جموهرات،  اأ�ساور جموهرات،  قالئد جموهرات،  جموهرات عاجية، جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنون املجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157302
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الزهور)تن�سيق وترتيب الزهور(، الهدايا)تغليف الهدايا ب�سكل عام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبري حممد للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157303

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب اللوائح و�سفائح الطاقة ال�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول الطاقة ال�سم�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157304

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزيرة الرائدة للخدمات والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

-157-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157305

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قاليد العامرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157306

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157307
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاوالت البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الربيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157310
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ولد البدو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157327

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات ت�سريح ال�سعر، اإزالة ال�سعر بال�سمع، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيجان جمان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157328

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع امل�سار وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر الزعابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157330
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات)كهربائي املركبات(، �سيانة املركبات)فح�س كمبيوتر(، خدمات 
الكهربائيني)كهربائي املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن حممد بن حممد بخ�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157331
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�س، اخلياطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الياقوت امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157332
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم)خدمات املطاعم و تقدمي ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديـوان لل�سيـافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157334
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز بدون خمرية، ب�سكويت، حلويات �سكرية، كعك الوفل، كارميل �سكاكر، �سوكوالتة، 
حلويات، دقيق ال�سعري، طحني قمح، �سو�س حلويات،  ب�سطيلة حلويات،  خبز بال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حجر املرجان الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157335
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأثاث واملفرو�سات وال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املبدعني العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157336
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والدلفنة،  ال�سبك  اأو  الكب�س،  اأو  بالطرق،  ال�سنع  تامة  و�سبه  تامة  معدنية  منتجات  بيع 
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأنابيب وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سيب الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157337

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خ�سب غري من�سور، خ�سب غري م�سوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن �سعود ال�سقري للمقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157338

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تغليف الهدايا)التعبئة والتغليف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورود الزرقاء للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157339
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيف خميزنة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157341
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عمليات احلفر العميقة الآبار النفط اأو الغاز، حفر االآبار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء احلفر الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157342
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ست�سفيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ست�سفى خط احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157343
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأ�سرطة واأقوا�س غري ورقية، للف الهدايا، زهور ا�سطناعية، زهور طبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيما احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157344
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهاين لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157345
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكيوبليك�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157346
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم)املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بدر عو�س وولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157347
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن يعقوب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157350
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريان م�سقط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157351
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ور�س اأملنيوم وحدادة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات الو�سي ال�سناعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157352
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري املكاتب، عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخطط لال�ستثمارات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157353
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء وال�سرياميك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفاخر املتحدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157354

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية)مركز اأمرا�س جلدية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سية العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157355

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزالن الربميي الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157356
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة وتف�سيل املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ديباج خلياطة املالب�س الن�سائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157359
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قنوات تو�سيل ال�سوت، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، اأجهزة كهربائية لتبديل التيار 
الكهربائي، بطاريات، كهربائية، اأجهزة واأدوات وزن، اأجهزة هاتف، طابعات عن بعد، اأجهزة 
بيانات  تخزين  و�سائط  للحا�سوب،  طرفية  اأدوات  فاأرة  املودم،  اأجهزة  باحلا�سوب،  ملحقة 
اإلكرتونية، �سماعات  اإعالنات  اأجهزة احلا�سوب، لوحات  ب�سرية، طابعات ت�ستخدم مع 
الراأ�س، هواتف ال�سلكية، حوا�سيب حممولة، هواتف ذكية، هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف 

الذكية، حافظات للهواتف الذكية، مقاب�س كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�سكار لالإلكرتونيات احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157360
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قنوات تو�سيل ال�سوت، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، اأجهزة كهربائية لتبديل التيار 
الكهربائي، بطاريات، كهربائية، اأجهزة واأدوات وزن، اأجهزة هاتف، طابعات عن بعد، اأجهزة 
بيانات  تخزين  و�سائط  للحا�سوب،  طرفية  اأدوات  فاأرة  املودم،  اأجهزة  باحلا�سوب،  ملحقة 
�سماعات  اإلكرتونية،  اإعالنات  لوحات  احلا�سوب،  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  ب�سرية، 
الراأ�س، هواتف ال�سلكية، حوا�سيب حممولة، هواتف ذكية، هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف 

الذكية، حافظات للهواتف الذكية، مقاب�س كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�سكار لالإلكرتونيات احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157361
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كهربائية،  بطاريات،  الكهربائي،  التيار  لتبديل  كهربائية  اأجهزة  ال�سوت،  تو�سيل  قنوات 
اأجهزة  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  بعد،  عن  طابعات  هاتف،  اأجهزة  وزن،  واأدوات  اأجهزة 
املودم، فاأرة اأدوات طرفية للحا�سوب،  و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، طابعات ت�ستخدم مع 
اأجهزة احلا�سوب، لوحات اإعالنات اإلكرتونية، �سماعات الراأ�س، هواتف ال�سلكية، حوا�سيب 
حممولة، هواتف ذكية، هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، 

مقاب�س كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�سكار لالإلكرتونيات احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157745

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندمي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158394

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق)بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأجماد اخل�سيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158551
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س)مالب�س رجالية واأزياء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو علي ال�سيابي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158621
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158658

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآرام للتجارة املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158864

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال  واخلدمات وتخلي�س املعامالت ومتابعتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�سان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159102
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س)املالب�س، األب�سة القدم، اأغطية للراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

الرو�سي،  االحتاد   ،119261 مو�سكو،   ،2/72 برو�سبكت  لينين�سكي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159122
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفنادق  خدمات  الفنادق،  فـي  االإقامة  املوتيالت،)خدمات  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 
)امل�ساركة  االإقامة  اأماكن  تبادل  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة  خدمات  )املوتيالت(،  ال�سغرية 
املطاعم  خدمات  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفري  خدمات  الفنادق،  اإدارة  خدمات  بالوقت(، 
وخدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة على الن�سد ،خدمات تقدمي الطعام وال�سراب 
على الن�سد، خدمات ردهات الكوكتيل وخدمات النوادي الليلية، خدمات املقاهي، خدمات 
التموين بالطعام وال�سراب، مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات احلجز الأماكن االإقامة فـي 
الفنادق واالأماكن االإقامة االأخرى، معلومات عن العطالت والتخطيط املتعلق باالإقامة، 
الو�سول  املوؤمترات واالجتماعات واملعار�س، خدمات ت�سجيل   ) توفري ت�سهيالت )مرافق 
الن�سح  خدمات  بالفنادق،  املتعلقة  االإلكرتونية  املعلومات  خدمات  الفنادق،  فـي  واملغادرة 

واال�ست�سارة املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ )�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

األيك�سندرا رود، رقم 05/ 04-05 دلتا هاو�س، �سنغافورة )159919(،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 

�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159124

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات)ا�ستئجار وتاأجري ال�سقق املخدومة، اإدارة العمارات، خدمات اإدارة مرافق 

تثمني  العقارات،  تاأجري  العقارات،  العقارات،  وكاالت  املكاتب،  تاأجري  بالوقت،  امل�ساركة 

العقارات، واإدارة العقارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ )�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

األيك�سندرا رود، رقم 05/ 04-05 دلتا هاو�س، �سنغافورة )159919(،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 

�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159125
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العناية باجلمال)منتجعات الينابيع املعدنية، خدمات العالج الطبيعي بالراوئح 
العطرية، خدمات العناية باجلمال، �سالونات التجميل، خدمات املعاجلة التجميلية، 
خدمات منتجعات الينابيع املعدنية ال�سحية، خدمات الرفليك�سولوجي )نوع من التدليك 
عن طريق ال�سغط على نقاط معينة فـي القدمني واليدين و مناطق اأخرى من اجل�سم 
الرعاية  �سالونات  خدمات  باال�سرتخاء،  العالج  خدمات  خا�سة(،  اأ�ساليب  با�ستخدام 
ال�سحية على غرار ال�سالونات و منتجعات الينابيع املعدنية، خدمات احلمامات البخارية 
الينابيع  منتجعات  غرار  على  ال�سحية  الرعاية  غرف  خدمات  البخار،  وغرف  )ال�ساونا( 

املعدنية، التدليك ) امل�ساج (، م�ساج ) تدليك ( تايالندي/تقليدي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ )�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

األيك�سندرا رود، رقم 05/ 04-05 دلتا هاو�س، �سنغافورة )159919(،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 

�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159126
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيوت عطرية)زيت اللوز، زيت اخلزامى، زيوت عطرية، زيوت لال�ستخدامات التجميلية، 
اأمالح  الطبية،  للغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  م�ستح�سرات  بخور،   ،) )م�ساج  تدليك  زيوت 
للغايات  لي�س  بالدو�س،  واال�ستحمام  لال�ستحمام  جل  الطبية،  للغايات  لي�ست  ا�ستحمام، 
الطبية، مق�سرات ج�سم للغايات التجميلية، قطع ال�سابون، �سامبو، منعمات )ملطفات( ال�سعر، 
م�ستح�سرات اإزالة املكياج، اأقنعة جتميلية، كرميات للتجميل، م�ستح�سرات جتميل للعناية 

بالب�سرة، كرميات تبيي�س الب�سرة، اأطقم جتميل، غ�سوالت )لو�سن ( لغايات التجميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ )�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

األيك�سندرا رود، رقم 05/ 04-05 دلتا هاو�س، �سنغافورة )159919(،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 

�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159493

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الغ�سيل)غ�سيل املن�سوجات واملالب�س بكافة اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159560
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفان�س مودرن برو ويريز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بوهري، تاالب تيلو، جامو، 180002، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159704
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فحم،  متبخرة،  وقود  خماليط  لالحرتاق،  قابلة  فحم  قوالب  فحم،  قوالب  وقود،  فحم 
�سحم االإنارة، فحم االأركيلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قائدي خواه و�سركاه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159733

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التخزين وال�سحن والنقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدقم املتحدة اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159382

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سوكوالتة، بوظة، م�سحوق كعك،  �ساي،  ب�سكويت، قهوة، كعك، 

خبز، معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطحنة وحمم�سة بن عبق ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، ال�سويخ ال�سناعية )3(، قطعة )1(، ق�سيمـــة )109(، �ســـــارع 

)83(، الدور االأر�سي، حمل )1(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:23٦٦ ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155928
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة وتف�سيل املالب�س الن�سائية والعبايات وال�سيل، تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية 
العربية وغري العربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأنفال لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156693
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املواد  اأ�سجار عيد امليالد، عوامل تغليظ لطهي  يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 
الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، 
خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 
منكهات  توابل،  بحرية  اأع�ساب  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني، 
عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 
متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 
ألأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، منقوعات غري طبية، منكهات 
املواد  للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 
الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، 
م�ستح�سرات  حمم�س،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات 
كاراميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية 
�سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل 
م�ستح�سرات  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل،  توابل،  قرنفل  كب�س  �سوكوألتة،  �ساي،  للقهوة، 
الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 
ملح،  توابل،  فلفل  افرجني،  خبز  با�ستا،  العطرية،  والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا 
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زعفران  اأرز،  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل 
توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 
رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 
الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 
دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 
اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�س حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 
منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 
خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوألتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  حبوب، 
مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س 
للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 
معكرونة رقيقة، فطائر)و فرينكي )فطائر حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع 
حلوى حلويات،)و زفـري )حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، 
مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، الوجبات اجلاهزة القائمة 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 
ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 
اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 
للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، 
فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س 
�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد،  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 
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تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات 
من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي  مطبخية،  لغايات  اأرز  عجينة  حم�سية، 
يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة، 
ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من األأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها 
البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي 
مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 
ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 
حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة 
النف�س،  ألإنعا�س  علكة  النف�س،  ألإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من 

�سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156807
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خيوط  بال�ستيكية،  اأو  مطاطية  تبطني  مواد  معاجلة،  �سبه  منتجات  اأكريلية،  راتنجات 
مرنة لغري األ�ستخدام الن�سيجي، اأوراق من ال�سليلوز امل�ستخل�س لي�ست للتغليف، اأغطية 
بال�ستيكية لي�ست للتغليف، راتنجات ا�سطناعية، منتجات �سبه معاجلة، مواد بال�ستيكية 
األياف بال�ستيكية، لغري  اأو اللدائن،  اأو �سد، من املطاط  �سبه معاجلة، مواد تغليف تعبئة 
مواد  الن�سيجي،  األ�ستخدام  لغري  بال�ستيكية،  مواد  من  خيوط  الن�سيجي،  األ�ستخدام 
زراعية،  ألأغرا�س  بال�ستيكية  اأغطية  بال�ستيكية،  اأغ�سية  اأو  معاجلة  �سبه  رغوات  تر�سيح 

مواد تر�سيح م�سنوعة من اأغ�سية بال�ستيكية ن�سف م�سنعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �س.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156945
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطبوعات،  كتابة،  مواد  كتب،  كتالوجات،  مالحظات،  دفاتر  كرا�سات،  دوريات،  �سحف، 
اإعالنية،  بيانات  قرطا�سية،  كتيبات،  كتابة،  ورق  اأدلة،  موجزة  كتب  مطبوعة،  من�سورات 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�س م�سورة، ن�سرات اإخبارية دورية، ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

املوؤمترات،  حي  املكرمة،  مكة  طريق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الريا�س 11411، �س.ب: 478، اململكة 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156946

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر الن�سو�س خالف ن�سو�س الدعاية واألإعالن، اإنتاج األأفالم، بخالف األأفالم األإعالنية، 

واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 

ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة األجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، 

تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�س  تنظيم 

األإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 

غري  الفورية  األإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  األإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  األإنرتنت،  على 

القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي األأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري 

الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

املوؤمترات،  حي  املكرمة،  مكة  طريق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الريا�س 11411، �س.ب: 478، اململكة 

العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156949
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر الن�سو�س خالف ن�سو�س الدعاية واألإعالن، اإنتاج األأفالم، بخالف األأفالم األإعالنية، ن�سر 
واإدارة ندوات، تنظيم  املتجولة، تنظيم  املكتبات  الراديو والتلفزيون، خدمات  اإنتاج برامج  الكتب، 
واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة األجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، تنظيم املعار�س لغايات 
ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم واإدارة ور�سات 
العمل تدريب، ن�سر الكتب وال�سحف األإلكرتونية على األإنرتنت، الن�سر املكتبي األإلكرتوين، توفـري 
املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي 
األأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج 

التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�س 11411، �س.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156974
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فواكه طازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كليمنغولد انرتنا�سيونال )بي تي واي( ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جنوب اأفريقيا

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بور�سن 21 اأوف ذا جانك�سن فارم 521، ليت�سيتيل، 0885، جنوب اأفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157054
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

رقائق بطاطا مقلية، فول �سوداين حم�سر، فطائر بطاطا مقلية، 
رقائق بطاطا، فطائر اأ�سا�سها بطاطا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساهر انف�ستمنت هولدينغ �س.م.ل)�سركة قاب�سة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرفاأ، �سارع ريا�س ال�سلح، العقار 773 منطقة املرفاأ العقارية، املكتب 
رقم 202، طابق 2، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157055
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سكويت، حلويات �سكرية، كعك الوفل، كعك، م�ستح�سرات احلبوب، 
ذرة  ذرة،  دقيق  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حلويات،  �سوكوألتة، 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز افرجني، دقيق بطاطا، حلويات فول �سوداين، طعام اأ�سا�سه 
�سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب،ب�سكويت رقيق 
ه�س، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، كعك 
ذرة، لب خبز، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز، لوح 

من احلبوب، عجني، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة، قطع خبز حمم�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساهر انف�ستمنت هولدينغ �س.م.ل )�سركة قاب�سة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرفاأ، �سارع ريا�س ال�سلح، العقار 773 منطقة املرفاأ العقارية، املكتب 
رقم 202، طابق 2، لبنان.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157476
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سباغة  األأقم�سة،  حواف  ت�سطيب  املن�سوجات،  ق�سر  املن�سوجات،  على  ت�سطيبات  اإ�سفاء 
جعل  للنار،  مقاوم  الن�سيج  جعل  للماء،  مقاوم  الن�سيج  جعل  املالب�س،  تف�سيل  اجللد، 
الدباغة، خدمات  دباغة اجللود، اخلياطة،  ال�سوف،  للتجعيد، معاجلة  األأقم�سة مقاومة 
ال�سباغة، �سباغة الن�سيج، معاجلة األأقم�سة، �سباغة األأقم�سة، خدمات التطريز، �سناعة 
اجللد، تقلي�س األأقم�سة، معاجلة الفراء بال�ساتان، تعديل املالب�س، خدمات ف�سل األألوان، 

الطباعة احلرارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الثوب العاملية لل�سناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، حي الروي�س، �سارع حائل، رقم املبنى: 
 ،3972 األإ�سافـي  الرقم   ،23213 ر.ب:   ،7058

اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157640
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معجون  للتاآكل،  م�سادة  م�ستح�سرات  للدهان،  اأملنيوم  م�سحوق  اأملنيوم،  دهانات  ورني�س، 
ف�سة، م�ستحلبات ف�سية �سبغات، م�ساحيق تف�سي�س، اأربطة م�سادة للتاآكل، ورني�س قاري، 
مواد  لالأحذية،  اأ�سباغ  �سبغة،  الكربون  �سناج  اأبي�س،  ر�سا�س  اللون،  برونزي  م�سحوق 
حافظة للخ�سب، كوبال، مرققات للدهانات، مرققات الالكيه، مغلظات للدهانات، �سبغات، 
راتنجات طبيعية خام، طالءات املينا ورني�س، طالءات املينا للدهان، حرب للطباعة، �سناج 
�سبغة، لك �سمغي، راتنجات �سمغية، اأك�سيد الزنك �سبغة، زيوت حافظة للخ�سب، زيوت 
م�سادة لل�سداأ، روابط اإعداد للدهانات، اأك�سيد الر�سا�س األأ�سفر معجون، م�ستح�سرات 
حلفظ املعادن، منيوم اأك�سيد الر�سا�س األأحمر، ثاين اأك�سيد التيتانيوم �سبغة، م�ستح�سرات 

م�سادة لل�سداأ، اأ�سا�سات الدهان، ورني�س الكوبال، لكر، تربنتني مرقق دهانات.

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التكامل الدولية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الرابع، برج النعمان، �سارع هايل، �سنعاء، اليمن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158360

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لبا�س القدم، اأحذية ذات �ساق طويلة، مالب�س، اخفاف، �سنادل، اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايدملان �سو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

واي  ان  نيويورك،  فلور،  ات�س  تي   34 اأمرييكاز،  اأوف  اأفـينيو   1325 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

10019، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158474
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  ال�سلع،  عر�س  لالآخرين،  املبيعات  ترويج 
بالتجزئة، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�س الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوب�س لتجارة الزهور �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158483
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دهون �ساحلة لالأكل، حلوم، خال�سات حلوم، حلم خنزير مملح، 
�سجق، حلوم دواجن غري حية، حلم الكبد، حلوم حمفوظة، حلم جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل وجتارة املوا�سي )�سركة م�ساهمة عامة كويتية )�س.م.ك((

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، ال�سليبية الزراعية، قطعة 12، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158609

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالل خبز لغايات منزلية، حوجالت زجاجية اأوعية، �سحون للزبدة، اأوعية عزل حراري 

للم�سروبات، كرات زجاجية زخرفـية، زجاجات، مباخر للطيب اأو العطور، قوارير، اأوعية 

معزولة حراريا، اآنية لل�سرب، خزفـيات لغايات منزلية، اأوعية طهي، األواح تقطيع للمطبخ، 

مقايل، حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، اأوعية، اأواين لغايات منزلية، األواح خبز، مزهريات، 

اأواين  اأطقم �ساي  اأطباق،  اأواين عميقة لل�سلطة،  اأو للمطبخ،  حاويات لال�ستعمال املنزيل 

�ساي،  اأباريق  اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة،  كوؤو�س،  للمائدة،  مائدة، حامالت مناديل 

اأطباق  اأقداح،  زجاجية مطلية،  اأوانى  واملالعق،  وال�سوك  ال�سكاكني  مائدة بخالف  اأدوات 

مائدة، �سمعدانات، اأطقم قهوة اأواين مائدة، �سواين لغايات منزلية، اأباريق، اأوعية مطبخ، 

اأواين طهي غري كهربائية، غاليات قهوة غري كهربائية، حافظات �سوائل،  اأواين مطبخ، 

للوجبات اخلفـيفة،  �سرب، �سناديق  كوؤو�س  البال�ستيك،  اأو  الورق  اأكواب من  األأكل،  اأعواد 

مالعق حتريك الطعام اأثناء الطبخ، اأنابيب بال�ستيكية مل�س ال�سراب، م�سابيح حامالت، 

ال�سموع، مفار�س لي�ست من الورق وأل من الن�سيج للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وابا الدولية التجارية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،)020402( ق�سيمة   ،)3( قطعة  حويل،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سارع تون�س، دور )11(، مكتب )22(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158611
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطاعم،  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملحمة وم�ساوي زهور ال�سفا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان - �س. خليل ال�سامل - عمارة 31، األأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158612
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، 
اأطعمة  توابل،  ال�سويا  اللحم، معجون حب  �سل�سة مرق  �سلطة، حالوة طحينية،  توابل 
خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة 
)حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة 
األ�ستهالك  ألأغرا�س  القمح  بذور  �سو�س،  بي�ستو  �سل�سات،  )فواكه(  كولي�س  �سكريات، 
الب�سري، ق�سدة التارتار ألأغرا�س الطهي، �سل�سة املعكرونة، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، 
بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة 
للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  بهارات،  التفاح 
بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  الغذائية،  املواد  ملح حلفظ 
�سكرية، كاكاو، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة 
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توابل، كاري بهار، �ساي، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات 
فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  كركم،  ملح،  العطرية،  والزيوت  األأثريية 
حلو، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق �سويا، طحني قمح، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية 
العطرية، م�سحوق كعك، زجنبيل توابل،  الزيوت  حلويات، �سكر، منكهات للكعك بخالف 
جلوكوز ألأغرا�س الطهي، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، خمرية، ذرة حمم�سة، ع�سل نحل، خردل، جوز 
الطيب، فلفل توابل، فلفل، دقيق بطاطا، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، �سربات مثلجات، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 
املثلجات، حلويات فول �سوداين، منكهات بخالف  للفانيال، فطائر حلم، م�ساحيق ل�سنع 
الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان 
القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوفان،  دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر، 
توابل  �سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، هالميات جلي، فواكه 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

�سل�سة �سويا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�س �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 7011، بناية جي ام جي، �سارع اأم هرير، عود ميثاء، بردبي، 

دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158709
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعية،  لغايات  لوا�سق  املحركات،  وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  احرتاق  م�ستح�سرات 
موائع م�ساعدة ت�ستخدم مع مواد ال�سنفرة، م�سرعات فلكنة، حماليل مانعة لتكون الرغوة 
انهيدريد  معاجلة،  غري  �سليلوز  ا�سيتات،  خالت  كيماويات،  ا�سيتات،  خالت  املراكم،  فـي 
مركبات  كيميائية،  تكثيف  م�ستح�سرات  اأحما�س،  ا�سيتيلني،  خلون،  اأ�سيتون  اخلليك، 
اإلى  كيميائية  اإ�سافات  احلفر،  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  للحم�س،  مقاومة  كيميائية 
عدا  زراعية  كيماويات  من�سطة،  كربونات  البرتول،  اإلى  منظفة  اإ�سافات  املحركات،  وقود 
مبيدات الفطريات واألأع�ساب ال�سارة واحل�سائ�س واحل�سرات والطفـيليات، قلويات، فلزات 
الرتبة القلوية، كحول، كحول اأثيلي، هيدرات ماءات، األأملنيوم، �سيليكات األأملنيوم، كلوريد 
األأملنيوم، يوديد األأملنيوم، اأمونيا، ألمائيات انهيدريدات، حم�س األنرتانيليك، مواد مانعة 
اأرغن،  الق�سور،  تكون  مانعات  للتجمد،  مقاوم  الداخلي،  األحرتاق  حمركات  فـي  للخبط 
زرنيخ، حم�س الزرنيخ، ا�ستاتني، وقود للمفاعالت النووية، م�ستح�سرات كيميائية ألإزالة 
نيرتوجينية،  اأ�سمدة  النرتيك،  اأك�سيد  اأول  نيرتوجني،  املحركات،  فـي  املرت�سب  الكربون 
حم�س النرتيك، باريوم، اأك�سيد الباريوم، مركبات الباريوم، قواعد م�ستح�سرات كيميائية، 
بنتونيت، م�ستقات البنزين، حم�س البنزويك، حفازات كيميائية حيوية، كيماويات قا�سرة 
لل�سمع، حم�س البوريك لغايات �سناعية، طني احلفر، كينايت، كربونات، كربون، حم�س 
م�ستح�سرات  �سناعية،  كيماويات  الفحم،  توفـري  م�ستح�سرات  حفازات،  الكربونيك، 
كيميائية  كوا�سف  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  علمية  لغايات  كيميائية 
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، كلور، كلورات مائية، حم�س الهيدروكلوريك، 
النباتات، م�ستح�سرات جتفـيف  اأوراق  الزيوت، مزيالت  لف�سل  كيماويات  الكروم،  اأك�سيد 
ا�ستهالك  لتوفـري  ترويق، م�ستح�سرات  الق�سور، م�ستح�سرات  لغايات �سناعية، مزيالت 
اأ�سمدة،  املنزلية،  للغايات  امل�ستخدمة  بخالف  لل�سوا�س  م�سادة  م�ستح�سرات  الوقود، 
لتنقية  م�ستح�سرات  �سناعية،  لغايات  انزميات  �سناعية،  لغايات  انزميية  م�ستح�سرات 
الغاز، ايثان، اأثريات، اثيل األأثري، اأثري الكربيتيك، خمائر لغايات كيميائية، م�ستح�سرات 
اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الهيدروفلوريك،  حم�س  للنار،  م�سادة  م�ستح�سرات  ت�سميد، 
مبيدات احل�سرات، اإ�سافات كيميائية اإلى مبيدات الفطريات، موائع مكابح، غازات واقية 
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ت�ستخدم للحام، غازات م�سلدة لغايات �سناعية، غرانو، زيوت حلفظ الطعام، زيوت لتهيئة 
م�ستتات  البرتول،  م�ستتات  اجللود،  لدباغة  زيوت  ال�سناعة،  جمال  فـي  املدبوغ  اجللد 
هيدرات  هيدرات،  مائيات  للزيوت،  منقية  كيماويات  للزيوت،  قا�سرة  كيماويات  الزيت، 
ماءات، الكربونيك، هيدروجني، يود لغايات كيميائية، حم�س يودي، يود لغايات �سناعية، 
كلوريد املغني�سوم، م�ستح�سرات لتلدين املعادن، ميثان، نفثالني، معادألت الغازات ال�سامة، 
اك�سجني ألأغرا�س �سناعية، فوق اأك�سيد الهيدروجني لغايات �سناعية، ف�سفات �سماد، �سوبر 
ف�سفات اأ�سمدة، بال�ستيك غري معالج، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، جتهيزات تربيد، 
راتنجات اأكريلية غري معاجلة، اأمالح اأ�سمدة، كربيتيدات، كيماويات حلام، كربيت، باريت 
�ساري ثقيل، حم�س الكربيتوز، حم�س الكربيتيك، اأمالح تلوين للت�سوير الفوتوغرافـي، 
م�ستح�سرات فلكنة، كربيتات، قلي متطاير اأمونيا، لغايات �سناعية، بوديدات قلوية لغايات 
�سناعية، فلزات قلوية، اأ�سباه قلويات، الغينات م�ستح�سرات تهلم ومتدد، لغايات �سناعية، 
خالت ا�سيتات، األأملنيوم، اأمالح األأمونيوم، نرتات، بنزول املثيل، بنزين املثيل، زيوت لتجهيز 
اجللد املدبوغ، حمليات ا�سطناعية م�ستح�سرات كيميائية، ملينات لغايات �سناعية، مواد 
تر�سيح مواد معدنية، مواد ت�سنيعية ألمت�سا�س الزيت، �سماد طبيعي، م�ستح�سرات ألإزالة 
الق�سور بخالف امل�ستخدمة لغايات منزلية، �سماد دبايل �سطحي، مائع للمقود األآيل، مائع 
املركبات،  ملحركات  مربدات  وم�ساحيق،  حبيبات  للتلبيد  خزفـية  تراكيب  احلركة،  لناقل 
اإ�سافات كيميائية للزيت، ا�سمنت زيتي على �سكل معجون، اأمالح جينية لل�سناعات الغذائية، 
ألكتوز لالأغرا�س ال�سناعية، ه�سامة ع�سوية �سماد، م�سادات لالأك�سدة لال�ستخدام فـي 

ال�سناعة، نرتات األأمونيوم، زيت نقل احلركة، راتنجات بوليمرات غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

-197-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158710
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لالإ�ساءة،  رقاقات خ�سبية  قاعدة كحولية،  مع  وقود ممزوج  وقود،  كحول ممثيل، كحول 
لال�سلحة،  �سحم  لل�سيور،  انزألقية  أل  م�ستح�سرات  انرثا�سايت،  فحم  قداحات،  وألعات 
مركبات تثبيت الغبار للكنا�سة، حطب الوقود، فحم وقود، �سموع، قوالب فحم، قوالب من 
اخلث الوقود، قوالب خ�سب، قوالب فحم قابلة لالحرتاق، خماليط وقود متبخرة، �سمع 
�سمع  �سمع مادة خام،  �سحم لالأحذية،  �سمع، فحم، خث وقود، وقود،  �سريي�سني  النخيل، 
ال�سيور، �سمع األإنارة، �سمع �سناعي، فحم الكوك، وقود معدين، �سحم لل�سيور، �سحم للجلد 
املدبوغ، �سحم �سناعي، زيوت لفك األلت�ساق فـي قوالب البناء، م�ستح�سرات اإزالة الغبار، 
ليغروين  اأثري برتويل،  تزليق، برتول،  زيت  األإ�ساءة،  وقود  األإنارة، غاز لالإ�ساءة،  �سحم 
النفط،  الوقود، غاز  لل�سموع، هالم برتول لغايات �سناعية، زيت ديزل، غاز  نفط، فتائل 
زيت  ترطيب،  زيت  البناء،  حلفظ  زيوت  الفحم،  نفثا  الفحم،  قار  زيت  تزليق،  جرافـيت 
�سمك غري �سالح لالأكل، م�ستح�سرات زيت فول ال�سويا ملنع األلت�ساق فـي اأواين الطبخ، 
كريو�سني كاز، �سحم تزليق، فتائل امل�سابيح، لغنايت فحم بني، مزلقات، مازوت، زيت بذر 
اللفت لغايات �سناعية، نفثا، زيت العظام لغايات �سناعية، اولني، بارافـني، برتول خام اأو 
مكرر، تراب الفحم وقود، �سحم �سمعي، دهن ال�سوف، زيت دوار ال�سم�س لغايات �سناعية، 
الن�سيج، وقود حمركات، زيت قابل لالحرتاق،  الغبار، زيت  �سرج �سموع، مركبات احتجاز 
املدبوغ، زيت �سناعي، غاز  املحركات، �سحوم حلفظ اجللد  اإ�سافات غري كيميائية لوقود 
زيوت  قطع،  موائع  املدبوغ،  اجللد  حلفظ  زيوت  تقنية،  لغايات  خروع  زيت  وقود،  م�سلد 
للدهانات، غاز املولدات، زيت حمركات، �سموع عطرية، الطاقة الكهربائية، اإيثانول وقود، 

مركبات ما�سة للغبار، بنزين، وقود الكتلة البيولوجية، وقود البنزين، وقود الزايلني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158711

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب  ال�سفن،  بناء  الطائرات،  واإ�سالح  �سيانة  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة  التزفـيت، 

واإ�سالح معدات الت�سخني، �سيانة واإ�سالح اخلزائن الفوألذية، األإن�ساء، األإن�ساءات حتت 

املاء، مقاومة ال�سداأ، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، ت�سحيم املركبات، اإن�ساء امل�سانع، تركيب 

األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الغ�سيل،  املركبات،  غ�سل  الري،  معدات  واإ�سالح 

املوانئ،  اإن�ساء  اإ�سالح امل�سخات،  اإن�ساء و�سيانة خطوط األأنابيب، تلميع املركبات،  البناء، 

لل�سداأ، حمطات خدمة  املركبات مبواد م�سادة  باملطاط، معاجلة  األإطارات  تلبي�س  اإعادة 

م�ساعدات  املركبات،  تنظيف  املركبات،  �سيانة  وال�سيانة،  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات 

األإن�ساء، معلومات  التنظيف، معلومات عن  اآألت  تاأجري  املعطلة ت�سليح،  املركبات  اإ�سالح 

عن األإ�سالح، ا�ستخراج املعادن، خدمات ا�ستخراج احلجارة، تعبيد الطرق، األإ�سالح حتت 

املاء، فلكنة األإطارات باملطاط اإ�سالح، حفر األآبار، اإعادة بناء املحركات املعطلة اأو التالفة 

اإن�سائية، عمليات احلفر  ا�ست�سارات  التالفة جزئيا،  اأو  املعطلة  املاكينات  بناء  اإعادة  جزئيا، 

تغيري  الطاقة،  اأ�سالك  اإ�سالح  ال�سرف،  م�سخات  تاأجري  الغاز،  اأو  النفط  ألآبار  العميقة 

بطاريات ال�سيارات، موازنة العجالت، مد الكابالت، خدمات الت�سديع الهيدرويل، خدمة 

التمديدات حتت األأر�س، تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158712
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املعطلة،  املركبات  قطر  خدمات  األإ�سعاف،  ألأغرا�س  النقل  اجلوي،  النقل  باملاء،  األإمداد 
تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، تاأجري القوارب، اجلر اأو النقل، اإنقاذ 
ال�سفن، النقل بال�سنادل، النقل بعربات اجلر اأو الدفع، النقل بال�سكك احلديدية، ت�سليم 
الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تفريغ احلمولة، 
ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، توزيع املاء، توزيع الكهرباء، مواقف ال�سيارات، التخزين، 
عقود  بال�سفن،  ال�سحن  النهري،  النقل  العبارات،  بوا�سطة  النقل  امل�ستودعات،  تاأجري 
اأماكن وقوف  النقل البحري، تاأجري الكراجات، النقل بوا�سطة خطوط األأنابيب، تاأجري 
ال�سيارات، تاأجري املركبات، النقل، النقل بوا�سطة القوارب، نقل ركاب، اإر�ساد ال�سفن، قطر 
اأو جر، اإعادة تعومي ال�سفن، النقل ب�سيارات األأجرة، النقل بالرتام، دفع اأجرة ال�سحن فـي 
ميناء الو�سول، النقل البحري، نقل امل�سافرين، نقل وتخزين النفايات، تخزين القوارب، 
الب�سائع،  اأو  الر�سائل  نقل  النقل،  خدمات  النقل،  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة 
معلومات التخزين، معلومات النقل، تاأجري حاويات التخزين، تاأجري منا�سب على �سطوح 
بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف  املاء،  حتت  األإنقاذ  املركبات، 
الربيدي، توزيع الطاقة، تاأجري �سيارات ال�سباق، حتميل ال�سفن وتفريغها، التخزين املادي 
تاأجري  اللوجي�ستي،  النقل  التعبئة،  خدمات  اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات 
الطائرات، نقل البوارج، تاأجري حافالت، تاأجري حمركات الطائرات، تاأجري اأنظمة املالحة، 

جمع ال�سلع القابلة ألإعادة التدوير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158714
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وعلوم  فنون  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�س  التحاليل  اإجراء  الكيميائي،  التحليل 
الكيميائية،  األأبحاث  الكيمياء،  خدمات  البكتريية،  األأبحاث  املباين،  واإقامة  ت�سميم 
ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول،  اآبار  فح�س  التكنولوجيو،  األأبحاث  املعمارية،  األ�ست�سارات 
خدمات ت�سميم العبوات، فح�س املواد، اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة، امل�سح اجليولوجي، 
برجمة  األأرا�سي،  م�سح  اجلوية،  األأر�ساد  معلومات  الهند�سة،  البرتول،  حقول  م�سح 
احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، اأبحاث فـي جمال الفـيزياء، األأبحاث امليكانيكية، التنقيب 
مراقبة  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  القيا�س،  املعايرة  اجليولوجية،  األأبحاث  اجليولوجي، 
اجلودة، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، ت�سميم، ت�سميم �سناعي، األ�ستك�ساف 
اختبار  امل�سح،  املدن،  تخطيط  البيولوجية،  األأبحاث  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  املاء،  حتت 
كفاءة املركبات على الطرق، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال 
وتقدمي  العلمية،  املعلومات  توفـري  البيئة،  معلومات  جمال  فـي  اأبحاث  الطاقة،  توفـري 
املياه، خدمات خمترب علمي،  الكربون، حتليل  بـموازنة  فـيما يتعلق  امل�سورة واأل�ست�سارات 
التدقيق فـي جمال الطاقة، األ�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، خدمات 
وتكنولوجية  علمية  اأبحاث  التكنولوجيا،  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  اخلرائط،  ر�سم 
والغازية  النفطية  ال�سناعات  فـي جمال  التنقيب  الطبيعية، خدمات  الكوارث  فـي جمال 
والتعدين، اأبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات األخرتاع، اأبحاث فـي 
جمال ت�سييد األأبنية، اأبحاث فـي جمال تقنيات األت�ساألت عن بعد، اأبحاث فـي جمال حلام 

املعادن، اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158715
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 
املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  املوؤقتة،  األإقامة  اأماكن  تاأجري  الكانتينات،  املتنقلة  اأو 
خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 
احلانات البارات، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 898، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158716
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز بان، قهوة، كعك، خبز، معجنات، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أل كابرا كوفـي ايه بي ا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مارغريت فـيبي�س بالد�س 1 2000، فريدريك�سربج، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158717
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أل كابرا كوفـي ايه بي ا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مارغريت فـيبي�س بالد�س 1 2000، فريدريك�سربج، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158718
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد غري معدنية للبناء، مواد اإن�ساء غري معدنية، األواح غري معدنية للبناء، مواد تغليف 
غري معدنية للمباين، بطانات غري معدنية للمباين، بالط غري معدين للمباين، مواد 
غري معدنية لك�سو اجلدران الداخلية، مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين، بطانات 

غري معدنية جلدران املباين، بالط جدران غري معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي �سي قطر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

الغربية،  ال�سناعية  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 16، �سارع 653، منطقة 57، 

�س.ب: 6255، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158719

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ا�ستف�سارات عن األأعمال، خدمات وكاألت املعلومات التجارية، 

األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  تدقيق احل�سابات،  حما�سبة، 

تقييم  الكفاية،  فـي  اخلرباء  خدمات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

األأعمال، ا�ست�سارات تنظيم األأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة األأعمال، ا�ست�سارات األأعمال 

ون�سائح  جتارية  معلومات  ال�سرائب،  اإعداد  األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  املهنية، 

للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة األإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة 

واألإعالن،  الدعاية  لغايات  التخطيط  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  األإدارة 

اإيداع  التجارية، خدمات  الو�ساطة  واألأعمال، خدمات  للتجارة  األت�سال  توفـري معلومات 

اإدارة وألء امل�ستهلكني، األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال  األإقرار ال�سريبي، برامج 

األ�ستجابة  فـي  األإدارية  امل�ساعدة  خدمات  املايل،  التدقيق  العامة،  العالقات  جمال  فـي 

لنداءات العطاءات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك ل�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 28605، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158721
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القرو�س املق�سطة، ال�سم�سرة، خدمات مكاتب األئتمان، خدمات وكاألت حت�سيل الديون، 
�سم�سرة التاأمني، خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي، التاأمني، �سريفة، جمع التربعات 
املالية  املالية، القرو�س  ا�ستثمار األأموال، ال�سرافة، املقا�سة  التباديل،  اخلريية، التمويل 
متويل، التقييم املايل التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، اخلدمات التمويلية، األإدارة 
خدمات  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  األأعمال  ال�سحي،  التاأمني  �سندات  �سمان  املالية، 
بنوك توفـري، التحليل املايل، التحقق من ال�سيكات، ا�ست�سارات مالية، ا�ست�سارات التاأمني، 
اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  األئتمان،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة 
حتويل األأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، حت�سيل األيجارات، اإ�سدار 
بطاقات �سراء ذات قيمة، حفظ األأ�سياء الثمينة كوديعة، اإ�سدار بطاقات األئتمان، الكفاألت 
املالية، �سريفة �سبكية، خدمات ت�سفـية األأعمال املالية، عمولة اعتمادات الكربون، تقييم 
�سندوق  خدمات  املالية،  األأوراق  �سد  اأقرا�س  ماليا،  ال�سوف  تقييم  الدائمة،  الغابات 
األدخار، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، توفـري معلومات 
اأموال،  ا�ستثمار  للغري،  ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة  األإنرتنت،  مالية عن طريق مواقع 
خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، تقييم مايل لتكاليف التطوير املتعلقة 

ب�سناعات النفط والغاز والتعدين، اأبحاث مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك ل�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 28605، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158831

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة اإنذار، بطاريات لالإ�ساءة، عد�سات م�سخمة، اآألت وزن، اآألت حا�سبة، كامريات ت�سوير 

معاجلة  اأجهزة  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  اإ�سقاط،  �سا�سات  كهرباء،  مو�سالت  �سينمائي، 

بطاريات،  حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة  مرئية،  غري  مراقبة  مناظري  بري�سكوبات  البيانات، 

اأجهزة  اإنذار،  اأدوات  اأجرا�س  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  كهربائية،  مدخرات،  كهربائية، 

احلا�سوب،  ألأجهزة  مفاتيح  لوحات  فـيديو،  م�سجالت  الزمن،  ت�سجيل  اأجهزة  تلفزيونية، 

بطاريات �سم�سية، اأجرا�س كهربائية لالأبواب، منا�سب ثالثية القوائم للكامريات، برامج 

اأجزاء  اآألت فاك�س، �سا�سات عر�س  اأجهزة ملحقة باحلا�سوب،  م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، 

حا�سوب، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، اآألت الرد على املكاملات الهاتفـية، كامريات 

فـيديو، اأجهزة ت�سغيل األأقرا�س املدجمة، اأجهزة اإ�ساءة وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، 

حممولة،  هواتف  فـيديو،  هواتف  فـيديو،  �سا�سات  الزمن،  ت�سجيل  اأدوات  الدوام  �ساعات 

USB، اأجهزة نظام  �سماعات الراأ�س، اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س فـيديو رقمية، �سواقة فال�س 

حتديد املواقع العاملي GPS، هواتف ذكية، عتاد احلا�سوب، األواح �سم�سية ألإنتاج الكهرباء، 

�ساعات ذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املفتاح للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 39، �سارع 935، مبنى 4، منطقة ال�سد، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158832

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة  الهواء،  تربيد  اأجهزة  اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  اأجهزة  تهوية،  اأغطية 

تر�سيح  من�ساآت  الهواء،  تكييف  من�ساآت  جمففات،  هواء،  جمففات  الهواء،  ت�سخني  اإعادة 

الهواء، قداحات وألعات، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، �سخانات للحمام، م�سابيح، مواقد 

تكييف  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة  بن،  حمم�سات  للخبازين،  اأفران  حرق،  اأفران  للم�سابيح، 

من�ساآت  تيبي�س،  اأجهزة  طهي،  ومعدات  اأجهزة  كهربائية،  طهي  اأواين  جممدات،  الهواء، 

غاز،  م�سابيح  غاز،  مراجل  ال�سعر،  جتعيد  ملبات  ال�سقف،  اأ�سواء  ثريات،  للماء،  تربيد 

م�سابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء، �سناديق تربيد كهربائية، نوافـري للزينة، من�ساآت 

تربيد لل�سوائل، �سمامات هوائية ملن�ساآت الت�سخني بالبخار، اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، 

من�ساآت واآألت تربيد، حمم�سات، معقمات هواء، راووقات اأباريق، كهربائية للقهوة، مكنات 

اآألت  للمطابخ،  �سفط  اأغطية  برادات،  كهربائية،  عميقة  مقايل  القهوة،  ل�سنع  كهربائية 

�سنع اخلبز، نافورات �سوكوألتة كهربائية، روؤو�س مواقد اإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املفتاح للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 39، �سارع 935، مبنى 4، منطقة ال�سد، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158833

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سي ت�سلق اجلبال، هياكل �سروج، جلد طرق الذهب، حمافظ نقود، ع�سي خيزران، هياكل 

للمظالت اأو ال�سما�سي، حقائب لل�سيد لوازم لل�سيد، حقائب مدر�سية، حمافظ للبطاقات 

حمافظ جيب، اأحزمة ألأطقم احليوانات، مظالت، حقائب ظهر، �سيور ذقن جلدية، هياكل 

حقائب اليد، �سما�سي، فرو، حمافظ جيب، حقائب ت�سوق مزودة بعجالت، اأكيا�س ت�سوق، 

حقائب يد، حقائب �سفرية، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق واألأوراق، حقائب �سغرية 

من  اأو  جلدية  حمافظ  م�سبكة،  �سال�سل  جزادين  ال�سفرية،  للحقائب  مقاب�س  �سفرية، 

األواح جلدية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة، جلود ال�سمواه بخالف 

امل�ستخدمة ألأغرا�س التنظيف، اأحزمة كتف جلدية، جراب املوؤونة للجنود، حقائب مالب�س 

�سفرية، حقائب مالب�س، اأغطية جلدية لالأثاث، حامالت اأطفال، حامالت بطاقات العمل، 

بطاقات عناوين لالأمتعة، مقاب�س حلمل اأكيا�س الت�سوق، حقائب �سفر بعجل، حقائب �سفر 

مزودة مبحرك، حقائب للموؤمترات، ع�سي لريا�سة امل�سي الطويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املفتاح للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 39، �سارع 935، مبنى 4، منطقة ال�سد، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158834

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فرا�سي، اأوعية �سرب، علب �ساي، فتاحات �سدادات الفلني، كهربائية وغري كهربائية، قوارير، 

قرون �سرب، اأدوات اإغالق اأغطية األأوعية، اأغطية لالأوعية، خالطات غري كهربائية لغايات 

للمطبخ،  تقطيع  األواح  يدوية،  تنظيف  اأدوات  طهي،  اأوعية  زجاجية،  اأوانى  بلور  منزلية، 

خفق  مالعق  اأوعية،  طهي،  اأواين  �سوي  �سواين  كيك،  قوالب  اآلية،  غري  �سجاد  مناف�س 

اأوانى  خزفـية،  قدور  خبز،  األواح  كهربائية،  غري  للمطبخ  مطاحن  املطبخ،  فـي  ت�ستخدم 

فخارية، اأطباق، اأطقم �ساي اأواين مائدة، �سحون فناجني، �سكريات، كوؤو�س، اأباريق �ساي، 

اأواين تواليت، اأقداح، خفاقات غري كهربائية، �سناديق زجاجية، �سمعدانات، مطاحن يدوية 

كهربائية،  غري  طهي  اأواين  مطبخ،  اأواين  مطبخ،  اأوعية  منزلية،  لغايات  �سالل  للقهوة، 

غاليات قهوة غري كهربائية، م�سافـي �ساي، �سناديق خبز، مالقط غ�سيل، كوؤو�س �سرب، 

اأغطية قما�س ألأباريق ال�ساي، فرا�سي دهان، ملقط الثلج، مغارف، مالقط �سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املفتاح للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 39، �سارع 935، مبنى 4، منطقة ال�سد، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158835

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات 

معار�س  تنظيم  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الت�سويق،  اأبحاث  ال�سوق،  درا�سات  ال�سناعية، 

مهنية لغايات جتارية واإعالنية، عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، 

واألإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  ت�سويق، 

من  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج  واألأعمال،  للتجارة  األت�سال  معلومات  توفـري  الطبية، 

على  التجزئة  ال�سوقية، خدمات  األ�ستخبارات  الريا�سية، خدمات  األأحداث  رعاية  خالل 

األإنرتنت للمو�سيقى واألأفالم امل�سجلة م�سبقا اأو القابلة للتحميل، خدمات اإدارة األأعمال 

املعار�س  الفنية، تنظيم  املعار�س  التي تقدمها  الفنية  التجزئة لالأعمال  املوؤقتة، خدمات 

لغايات جتارية اأو دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املفتاح للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 39، �سارع 935، مبنى 4، منطقة ال�سد، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158836
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لوا�سق  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت 
لغايات التجميل، م�ستح�سرات ال�سبار ألأغرا�س جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة متاجر جتميلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�س 12774، 5628، وحدة  امللك فهد، حي �سياح،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6948 طريق 

رقم: 666، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158837
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد غذائية للحيوانات، م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية، طعام للما�سية، خمرية للحيوانات، 
م�سحوق الكتان علف، دقيق للحيوانات، ق�س علف، هري�س لت�سمني املا�سية، منتجات ثانوية 

من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين، بذر الكتان لال�ستهالك احليواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية للخدمات الزراعية )اأرا�سكو(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، حي العليا، طريق األأمري �سلطان، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158969
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 
جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158970
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 
جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158971
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 
اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري  جنمي، حلويات لتزيني 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

-218-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، ال�سارقة - 

األإمارات العربية املتحدة.
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158973
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل، 

الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد، 
�سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي 
لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات 
مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�س،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم، 
حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب 
جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة 
اأطعمة خفـيفة قائمة على  اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل، 
احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا 
اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر  خبازة، 
جممد، مو�س �سوكوألتة، املو�س )حلوى( �سكريات، كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات 
توابل،  املطبخي  الكتان لال�ستعمال  بذر  ال�سقيل،  بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير  باجلنب، 
ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري،  األ�ستهالك  ألأغرا�س  القمح  بذور 
لوح  املعكرونة،  �سل�سة  الطهي،  ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار 
 ،pastry dough ،من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي
باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوألتة  حلي  باللحم،  حم�سية  عجائن  بيلميني 
لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوألتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 
كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين 
من املعكرونة، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 
ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من األأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها 
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البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي 
مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 
ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 
�سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات، 
ألإنعا�س  علكة  النف�س،  ألإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 
متر  غلوتني،  بدون  خبز  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�س، 
هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوألتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، 
خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية 
�ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 
باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، اأع�ساب بحرية توابل، 
با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات 
غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
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بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158975
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 
منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي، 

غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية،  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

-226-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158977
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�س،  ألإنعا�س  علكة 
)توابل(،  هندي  متر  غلوتني،  بدون  خبز  �سوبا،  معكرونة، 

املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات  حار(،  املعكرونة  من  اآ�سيوي  )ح�ساء  ألك�سا 
خبز  املعجنات(،  من  )نوع  كرو�سان  غريها،  اأو  ال�سوكوألتة  ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو 
ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن  حمروقة،  كرميا  البحر،  اأع�ساب  من  �ساي  بال�سوكوألتة، 
�ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 
باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، اأع�ساب بحرية توابل، 
با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات 
غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
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ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
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ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  رائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من 

ألإنعا�س النف�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158978
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري، 
معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوألتة  م�سروبات 
نعناع  ال�سكر،  معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س للطعام، قطر 
للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، 
خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري 
اأو اجلوز،  اللوز  بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى  افرجني، فلفل توابل، 
رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، 
�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 
رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 
اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 
امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 
للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، 
امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 
والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 
اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 
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اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،  معجون حب ال�سويا توابل، 
حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  على 
الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكوألتة، 
املو�س )حلوى( �سكريات، كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، 
ألأغرا�س  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 
األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار ألأغرا�س الطهي، 
نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سة  الطهي،  ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوألتة  حلي  باللحم، 
بال�سوكوألتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 
لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�س، جيمباب 
طبق كوري من األأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة، 
حمليات  األأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوألتة  معجون 
طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز، اأطباق جممدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  األأ�سا�سي  مكونها 
خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 
توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 
�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 
قطع خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 
الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون،  النف�س، �سعريية معكرونة،  النف�س، علكة ألإنعا�س  النعناع ألإنعا�س  املحالة، �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكوألتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب 
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الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن  حمروقة،  كرميا  البحر، 
الغذائي،  اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال  القهوة  )نوع من احللويات(، كب�سوألت 
اأو هري�س  باملك�سرات، معجون  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  النوغات )حلوى  بوظة جممدة، 
)توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 
يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 
م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 
بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 
�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
كاري  �سكاكر،  كاراميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل 
بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، 
�سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات 
لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا 
اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات 
ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 
اأقرا�س  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�ساأ  دقيق �سويا، طحني قمح،  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 
�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 
كعك، عجينة كعك، زجنبيل توابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي 

اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

-232-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158979
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 
منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي، 

غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158983
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�س،  خبز  قطع 
كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 
النعناع ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 
�سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، 
اأو  ال�سوكوألتة  ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات 
البحر، كرميا  اأع�ساب  بال�سوكوألتة، �ساي من  املعجنات(، خبز  غريها، كرو�سان )نوع من 
حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 
حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  )مطيبات(، 
منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني 
بق�سماط،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام، 
ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، 
للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز 
بهار، م�ستح�سرات  كاري  �سكاكر،  كاراميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  توابل،  كعك، قرفة 
كب�س  �سوكوألتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب، 
قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 
اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة، 
األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، 
ذرة، دقيق اخلردل،  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق 
�سكرية،  اأقرا�س  للعجني،  خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق 
العطرية، م�سحوق كعك،  الزيوت  للكعك بخالف  �سكر، منكهات  بتي فور كعك،  حلويات، 
اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة 
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�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 
الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 
قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 
معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، 
رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 
فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 
اأو اجلوز،  اللوز  بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى  افرجني، فلفل توابل، 
رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، 
�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 
رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 
اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 
امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 
للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، 
امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 
والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 
لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون 
حب ال�سويا توابل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز، 
الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب 
املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 
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)حلوى( �سكريات، كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم 
اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك 
اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 
الغلوتني ألأغرا�س الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 
اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي 
بال�سوكوألتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوألتة، اأرز 
باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 
يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 
كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 
من األأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة، معجون 
األأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوألتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 
تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز، اأطباق جممدة مكونها 
خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  األأ�سا�سي 
باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 
دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 
معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158986
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورق  اأو  ورد  عجني،  نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح 
بيلميني   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام 

لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوألتة  حلي  باللحم،  حم�سية  عجائن 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوألتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات 
من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي  مطبخية،  لغايات  اأرز  عجينة  حم�سية، 
يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة، 
ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من األأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها 
البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي 
مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 
ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 
�سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات، 
ألإنعا�س  علكة  النف�س،  ألإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 
متر  غلوتني،  بدون  خبز  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�س، 
هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوألتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، 
خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية 
ماء  اململوءة،  القهوة  كب�سوألت  احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة 
بي�ساء(  راحة  اأو  )حلوى  النوغات  جممدة،  بوظة  الغذائي،  لال�ستعمال  الربتقال  زهر 
املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، فطائر حلم، 
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با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري  عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 
خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
بديل للفانيال، �سعريية نودلز، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات 
منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة 
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بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، 
�سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل 
البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، 
امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 
للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، 
امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 
والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 
املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكوألتة، املو�س )حلوى( �سكريات، كولي�س 
)فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 
لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 
الطهي،  ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سة املعكرونة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158988
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توابل،  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور 
خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب 

كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي 
البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�س،  خبز  قطع  بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات، 
املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة 
علكة  النف�س،  ألإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح 
ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر 
هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوألتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، 
خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية 
�ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 
باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، اأع�ساب بحرية توابل، 
با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات 
غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 
ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 
حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، 
م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 
كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 
بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 
للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 

-242-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  للعجني،  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 
�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد 
ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 
مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  خبز،  حمم�سة، 
قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 
بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، 
�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 
فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�س،  ب�سكويت  مايونيز،  �سل�سات طماطم،  �سو�سي، 
اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
�سل�سة �سويا، لنب جممد، حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
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دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من األأرز، ورق �سالح 
لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة، معجون �سوكوألتة يحتوي على 
بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية،  حمليات  األأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات، 
براقة، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي املعكرونة، 
وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158989
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

يان�سون جنمي، حلويات  يان�سون،  لوز،  با�ستا، عجينة 
لتزيني اأ�سجــــار عيـــد امليــالد، منقوعـــات غيــــر طبيــــــة، 

منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 
ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة  توابل،  بحرية  اأع�ساب  الغذائية،  املواد 
املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 
نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س، 
الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 
هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق 
حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة، 
ملح،  العطرية،  والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 
عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 
دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 
قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 
عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 
متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلجي طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 
الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  ألأغرا�س 
كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة 
ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 
مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 
مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 
دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران 
توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 
رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
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حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 
الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 
دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 
اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�س حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 
منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 
حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 
ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 
اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 
للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، 
فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س 
�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد،  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 
تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 
اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة،  لب  األأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 
�سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�س )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 
ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الطهي، �سل�سة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 
ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
ألإنعا�س النف�س، علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، ألك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوألتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوألت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158994

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زألل بي�س للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، 

زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام، 

زبدة لب ال�سوكوألتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زألل بي�س، مهلبية �سوداء، مرق، 

م�ستح�سرات ألإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا 

جممدة،  فواكه  مربيات،  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز  امللفوف،  خملل  مقلية، 

خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  خملل،  خيار  زبيب،  �سوربات، 

جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري 

مطبوخة،  فواكه  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد  حليب،  متور،  حية، 

هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، 

حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون 

�ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية 

غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء 

ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب رائب، م�ستح�سرات 

من  م�سروب  كفـري  حلوم،  خال�سات  للطبخ،  خ�سراوات  ع�سري  اخل�سراوات،  �سوربة 

احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، 

لنب خمي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير مملح، عد�س 

اأ�سماك ق�سرية غري  نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام،  حمفوظ، �سمن 

حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�س، بي�س م�سحوق، 

عظام  زيت  للطعام،  زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة 

مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازألء  خملالت،  الطهي،  ألأغرا�س  بكتني  لالأكل،  معد 

م�ستح�سرات ألإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات 

فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار 
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ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح 

جينية ألأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز 

الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من ال�سمك، 

رقائق فواكه، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، 

�سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول 

�سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�س �سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك 

الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري 

رقائق  �سجق،  الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة  القز لال�ستهالك  دودة  �سرنقات  احلي، 

حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر،  مطبوخ  بري  توت  تفاح،  هري�س  بطاطا، 

معجونة احلم�س، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة 

خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�س 

تفريخ  اخل�سراوات،  من  مو�س  الكحويل،  غري  البي�س  �سراب  )�سمك(،  مو�س  املح�سرة، 

الب�سري، ثوم )حمفوظ(،  املعد لال�ستهالك  األوفـريا  املح�سرة، بذور حم�سرة،  األأ�سماك 

حليب زأليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني ألأغرا�س 

الطهي، خمائر )احلليب( ألأغرا�س الطهي، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا 

حليب خمتمر مطهو، برو�ستكفا�سا حليب حمم�س، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة 

باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب 

األأرز، خر�سوف م�سرب، حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي 

طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، حمفوظ، 

غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، 

حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جممدة، زيت بكر ممتاز، 

اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 

اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 

للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 
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حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 

الهند، حليب األأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�س �سمك القد اململح 

واملجفف، فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 

على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�س  ال�سويا،  فول  اأقرا�س 

اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة 

ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، 

الفواكه املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط 

املكبو�س، نقانق �سجق، بودينغ اأبي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع 

اللحم، طبق األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة، 

مركزات  للطهي،  اخل�سار  على  تعتمد  مركزات  باللحم،  املح�سوة  امللفوف  لفائف  العجة، 

تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء هالمي ي�ستخدم فـي 

عملية الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب 

املنزيل، م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل 

املتبلور )املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �س.ب: 4115، 

األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159028
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سكويت، �سوكوألتة، حلويات، �سكاكر لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هري�سي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،17033 بن�سلفانيا  هري�سي،  اأفـينيو،  �سوكليت  اي�ست   19 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159175
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حليب، لنب رائب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هري�سي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،17033 بن�سلفانيا  هري�سي،  اأفـينيو،  �سوكليت  اي�ست   19 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159182
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوألتة، زبدة جوز الهند، 
كرمية الزبدة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، لنب رائب، 
خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، �سمن 
الهند، حلم  نباتي، بي�س، زيت زيتون للطعام، �سجق، حلوم دواجن غري حية، دهن جوز 
الكبد، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، حم�س معجونة احلم�س، لنب �سويا، حليب خمفوق، 
حليب زأليل، حليب مركز، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، حليب جمفف، نقانق للهوت 
دوغ، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز 
الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، م�سروبات اأ�سا�سها حليب 

اللوز، فطائر جنب القري�س املقلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة  الريا�س 11492،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:8524، 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159192
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بطاريات كهربائية للمركبات، اأجهزة قيا�س حم�س البطاريات، اكتينومرتات اأجهزة قيا�س 
الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  للت�سوي�س،  مانعة  كهربائية  اأجهزة  األإ�سعاع،  �سدة 
�سناديق فرعية كهربائية، جممعات كهربائية، اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي، 
كهربائية،  بطاريات  كهربائية،  ارماتورات  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  كهربائية،  كبالت 
مهايئات  األأحما�س،  كثافة  قيا�س  اأجهزة  األأحما�س،  هيدرومرتات  كهربائية،  مدخرات 

كهربائية، حمطات �سحن املركبات الكهربائية.

-252-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيرو ون حللول األأعمال واأل�ست�سارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج النخلة ب، اخلليج الغربي الدوحة، 
�س.ب: 8032، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159193
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

هوائية،  دراجات  �سيارات،  �سا�سيهات  �سيارات،  اأ�سقف  برمائية،  طائرات  جوية،  مركبات 
للدراجات  مكابح  كبرية،  مركبات  هيئة  على  متنقلة  بيوت  الكبلي،  النقل  ملن�ساآت  عربات 
الهوائية، اأثقال توازن لعجالت املركبات، حماور دواليب املركبات، مكابح للمركبات، �سنابر 
ل�سرة الدوألب، حمركات تدوير للمركبات الربية، اأبواب للمركبات، �سيارات ذات حمرك، 
معدات مانعة للتوهج للمركبات، اإطارات �سيارات، اأج�سام �سيارات، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة 
اإ�سعاف، �سالل للدراجات الهوائية، اأغطية عجالت  للمركبات، اأج�سام للمركبات، �سيارات 
القيادة للمركبات، مركبات مدرعة، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة، منفاخ مروحي 

للحافالت ذات املفا�سل املرتابطة، دراجات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيرو ون حللول األأعمال واأل�ست�سارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج النخلة ب، اخلليج الغربي الدوحة، 
�س.ب: 8032، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159197
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة تكييف الهواء، جممدات، اأواين طهي كهربائية، اأفران، اأجهزة ومعدات طهي، �سبكات 
تر�سيح املياه، من�ساآت تربيد للماء، مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب، اأجهزة واآألت تربيد، اآألت 
املطبخ،  اأفران،  مواقد  طهي،  اأدوات  �سوي  �سواين  خبز،  حمم�سات  الثلج،  ل�سنع  واأجهزة 
الهواء،  تكييف  تهوية  واأجهزة  من�ساآت  جتفـيف،  ومن�ساآت  اأجهزة  تربيد،  ومن�ساآت  اأجهزة 
كهربائية،  غاليات  القهوة،  ل�سنع  كهربائية  مكنات  الوفل،  لكعكة  كهربائية  حمم�سات 
اأغطية �سفط للمطابخ، جمففات كهربائية للغ�سيل، اأفران ميكروويف اأجهزة طهي، اآألت 

خبز اخلبز، روؤو�س مواقد اإلكرتونية، مقايل بالهواء ال�ساخن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تدمر التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارع رقم 340، طريق ال�سلوى، منطقة رقم 43، مبنى رقم 167، 
�س.ب: 37493، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159202
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  ال�سلع،  والت�سدير، عر�س  األ�سترياد  وكاألت  خدمات 
البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

بالتجزئة، ت�سويق، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

م�ساهمة  )�سركة  املوا�سـي  وجتـارة  نقل  �ســركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
عامة كويتية )�س.م.ك((

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، ال�سليبية الزراعية، قطعة 12، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159203
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�س،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159206
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت للحمام، اأجهزة تكييف 
اأجهزة تبخري،  تيبي�س، معقمات ماء،  اأجهزة  التواليت،  فـي  املطهرات  اأدوات توزيع  الهواء، 
اأجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل، اأجهزة تعقيم، معقمات هواء، مواقد كحولية، اأجهزة 

ألإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأجهزة تبخري لي�ست لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عطور الطبيعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق امللك فهد، مبنى رقم 7773، حي املربع الرقم الفرعي 3033- 
ر.ب: 12612، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157245

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملة  البيع  ت�سويق، خدمات  ال�سلع،  عر�ض 

وال�سحية واإلإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهار املب�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/12/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1462 فـي 2022/10/10م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: واحة وادي العني للتجارة   

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نفحات لوزان التجارية 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 91 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 5/31/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/19م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18539
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/8/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 745 فـي 2003/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موري�س ألكروياك�س ا�س ايه  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميدينوفا ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اإيجبوهل�سرتا�سه 28، 8050 زيورخ، �سوي�سرا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/22م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8460
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2001/12/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 704 فـي 2001/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17152

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/1/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 735 فـي 2003/1/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17153

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/1/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 735 فـي 2003/1/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17154

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/4/3م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19779

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/3/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 751 فـي 2003/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19829

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/10/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19830

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/10/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20489

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/5/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 762 فـي 2004/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20624

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/10/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51793

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51794

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51795

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51796

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 51797

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�شن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 51798

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�شن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51908

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51909

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51910

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51911

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 51912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58293

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58294

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58295

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58296

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58965

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58966

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58967

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58968

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59558

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59559

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59560

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 903 فـي 2010/1/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59561

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59885

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59886

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 908 فـي 2009/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60573

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60574

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 911 فـي 2010/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70369

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

-277-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91894

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/3/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1165 فـي 2016/10/9م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126714

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1290 فـي 2019/4/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126751

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126752

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126753

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126754

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126755

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126756

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1290 فـي 2019/4/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126757

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1290 فـي 2019/4/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126758

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126759

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127430

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127431

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127432

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127433

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127434

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127643

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127644

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127645

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127647

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برغر كينغ كومباين ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5707 بلو ألغون، ميامي فلوريدا 33126، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 127648

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�شن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	برغر	كينغ	كومباين	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:	اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5707	بلو	ألغون،	ميامي	فلوريدا	33126،	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/20م	

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 127646

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1294 فـي 2019/5/26م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: برجر كنج كوربري�شن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	برغر	كينغ	كومباين	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:	اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5707	بلو	ألغون،	ميامي	فلوريدا	33126،	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/20م	

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/18م	
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 12969

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2003/8/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 744 فـي 2003/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	بفايزر	هيلث	ايه	بي		

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	اب	جون	يو	ا�س	2	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 16135

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2003/3/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 731 فـي 2002/11/16م	

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	بفايزر	هيلث	ايه	بي		

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	اب	جون	يو	ا�س	2	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18570

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2003/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 751 فـي 2003/9/15م	

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	بفايزر	هيلث	ايه	بي		

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	اب	جون	يو	ا�س	2	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 34357

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2006/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2005/10/15م	

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	بفايزر	هليث	ايه	بي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 123543

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1275 فـي 2019/1/6م

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 123545

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1275 فـي 2019/1/6م

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 123965

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1283 فـي 2019/3/3م	

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 125345

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م	

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 125344

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م	

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 125343

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م	

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	فارما�سيا	اند	ابجون	كومبني	ال	ال	�سي	

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية:	فـيزر	بي	اف	اي	يو	ا�س	هولدينج	4	ال	ال	�سي	

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:		اأمريكية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235	اي�ســـت	42	�سكنــــــد	�سرتيـــت،	نيويـــــــورك،	ام	واي	10017،	

الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	الوأليات	املتحدة	األأمريكية	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/11/2م		

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/19م	
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لــــدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليج العربيـة ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

179086
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

279087
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

379088
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

479089
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

579090
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

679091
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

779092
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

879093
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

979094
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

1079095
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

1179096
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

1279097
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

1379098
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/2/16التجارة وال�سناعة

1479582
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/3/12التجارة وال�سناعة

1579583
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/3/12التجارة وال�سناعة

1681057
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور ليمتد( 
2013/5/28التجارة وال�سناعة

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست178066

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست188067

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست198068

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست208069

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست218070

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست228071

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست238072

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفـني كلني تريد مارك تر�ست248073

259306
�ساندفـيك انتليك�سوال بروبريتي 

ايه بي
1993/12/28التجارة وال�سناعة

269307
�ساندفـيك انتليك�سوال بروبريتي 

ايه بي
1993/12/28التجارة وال�سناعة

-295-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

279309
�ساندفـيك انتليك�سوال بروبريتي 

ايه بي
1993/12/28التجارة وال�سناعة

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة2877327

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة2977328

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3077330

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3177331

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3277332

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3377333

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3477334

2012/11/13التجارة وال�سناعة�سركة اإألنكو الوأليات املتحدة3577335

2013/9/2التجارة وال�سناعةلورد لتجارة املواد الغذائية3682763

2003/5/25التجارة وال�سناعةاك�سون موبايل كوربوري�سن3730590

2013/5/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن3880996

2013/5/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن3980992

2013/5/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن4080993

2013/5/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن4180994

2013/5/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن4280995

2013/9/26التجارة وال�سناعةاك�سون موبيل كوربوري�سن4383081

447745
ادمريال كوربوري�سن اوف اأمريكا 

انك
1992/8/12التجارة وال�سناعة

457749
ادمريال كوربوري�سن اوف اأمريكا 

انك
1992/8/12التجارة وال�سناعة

2003/1/1التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي4629720
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2003/1/22التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي4729823

2003/1/28التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي4829847

2003/1/28التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي4929848

2003/1/28التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي5029849

5129506
ت جيه.اك�س.نيببون اويل اند 

انرجي كوربوري�سن
2002/1/12التجارة وال�سناعة

2013/9/9التجارة وال�سناعةياهو انك5282829

2013/9/9التجارة وال�سناعةياهو انك5382830

2013/9/9التجارة وال�سناعةياهو انك5482831

2013/9/9التجارة وال�سناعةياهو انك5582832

2013/9/9التجارة وال�سناعةياهو انك5682833

578545
بايونري هاي - برد 

انرتنا�سيونال، انك
1993/9/6التجارة وال�سناعة

588992
بايونري هاي - برد 

انرتنا�سيونال، انك
1993/10/18التجارة وال�سناعة

598993
بايونري هاي - برد 

انرتنا�سيونال، انك
1993/10/18التجارة وال�سناعة

608994
بايونري هاي - برد 

انرتنا�سيونال، انك
1993/10/18التجارة وال�سناعة

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي617973

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي627974

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي637975

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي647977
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1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي657978

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي667979

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي677980

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي687981

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي697982

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي707983

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي717985

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي727986

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي737987

1993/1/26التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي747988

7578462
يونايتد ب�سكويت�س ) يو كي ( 

ليمتد
2013/1/19التجارة وال�سناعة

7629996
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/2/19التجارة وال�سناعة

7729997
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/2/19التجارة وال�سناعة

7829998
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/2/19التجارة وال�سناعة

7930066
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

8030067
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

8130111
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة
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8230112
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

8330113
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

8430114
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

8530115
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ني�ستلة 

اإ�س.اأ
2003/3/3التجارة وال�سناعة

2013/2/9التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س.اآ8678934

2013/3/31التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س.اآ8779941

2013/9/9التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س.اآ8882835

2013/2/24التجارة وال�سناعةدومينوز اآي بي هولدر ال ال �سي8979223

2013/2/24التجارة وال�سناعةدومينوز اآي بي هولدر ال ال �سي9079224

2013/2/24التجارة وال�سناعةدومينوز اآي بي هولدر ال ال �سي9179225

2013/1/13التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي9278414

9380892
�سركة األأوىل لتطوير األأعمال 

والتدريب
2013/5/20التجارة وال�سناعة

9482466
جاي تي اي �سيجرييت اند 

توباكو فاكتوري كو ليمتد
2013/8/15التجارة وال�سناعة

2012/11/25التجارة وال�سناعةبورج ال�سندغة للتجارة �س.ذ.م.م9577504

2012/11/25التجارة وال�سناعةبورج ال�سندغة للتجارة �س.ذ.م.م9677503

2012/11/25التجارة وال�سناعةبورج ال�سندغة للتجارة �س.ذ.م.م9777505
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2012/12/30التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك9878134

2012/12/30التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك9978135

2012/12/30التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك10078136

2006/5/10التجارة وال�سناعةمان + هوميل جي ام بي ات�س10140018

2006/5/10التجارة وال�سناعةمان + هوميل جي ام بي ات�س10240020

2006/5/10التجارة وال�سناعةمان + هوميل جي ام بي ات�س10340019

2012/12/9التجارة وال�سناعةجي دي كيه انرتنا�سيونال ليمتد10477669

1992/7/29التجارة وال�سناعةدافـيدوف ايه �سي ا�س ايه1057221

2002/5/13التجارة وال�سناعةجوهاين روكيت�س ألي�سن�سج ال ال �سي10628089

2002/5/14التجارة وال�سناعةجوين روكيت�س ألي�سن�سج ال ال �سي10728117

10829469
�سركة عجالن واإخوانه للت�سويق 

و التجارة املحدودة ) ذ.م.م (
2002/11/27التجارة وال�سناعة

10929470
�سركة عجالن واإخوانه للت�سويق 

و التجارة املحدودة ) ذ.م.م (
2002/11/27التجارة وال�سناعة

2012/9/30التجارة وال�سناعةتويو تاير كوبوري�سن11076585

2002/10/14التجارة وال�سناعةا�ستيال�س فارما انك11129175

11228911
كوريفـيو انرتنا�سينوال ا�س ايه 

ار ال
2002/10/9التجارة وال�سناعة

2002/9/18التجارة وال�سناعةتروبيكانا برودكت�س، انك11329012
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2013/4/6التجارة وال�سناعةكانيون كابيتال اأدفاي�سورز اإل اإل �سي11480034

1992/10/25التجارة وال�سناعةاأبوت برودتك�س اأوبوي�سنز ايه جي1157576

1992/10/25التجارة وال�سناعةاأبوت برودتك�س اأوبوي�سنز ايه جي1167578

1992/10/25التجارة وال�سناعةاأبوت برودتك�س اأوبوي�سنز ايه جي1177579

2002/4/28التجارة وال�سناعةاديدا�س اأيه جي11827994

2002/5/26التجارة وال�سناعة اإم كومباين 119281743

2002/4/22التجارة وال�سناعة�سريجنوول انك12027945

2002/4/22التجارة وال�سناعة�سريجنوول انك12127946

1992/11/25التجارة وال�سناعةاينكبلوا1227713

2002/2/20التجارة وال�سناعةتايل ويجل هولدجن ايه جي12327343

2012/4/7التجارة وال�سناعةام ا�س دي او�س�س بي فـي12473648

2002/4/28التجارة وال�سناعةفوروكاوا دين�سي كابو�سيكي كاي�سا12527997

2012/4/11التجارة وال�سناعةنافـي�ستار ديفـين�س، ال ال �سي12673800

2012/2/22التجارة وال�سناعةقطر لالألومنيوم املحدودة12772868

2012/4/11التجارة وال�سناعةنافـي�ستار ديفـين�س، ال ال �سي12873801

12974727

)اإف اإم �سي كوربوري�سن( و)اإف اإم 

�سي اأجرو �سينجابور بي تي ئي، 

اإل تي دي(

2012/10/6التجارة وال�سناعة
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1306963

اإم جيه اإن يو.اإ�س هولدينغز

 اإل اإل �سي

1992/5/26التجارة وال�سناعة

1316965

اإم جيه اإن يو.اإ�س هولدينغز

 اإل اإل �سي

1992/5/26التجارة وال�سناعة

1326966

اإم جيه اإن يو.اإ�س هولدينغز

 اإل اإل �سي

1992/5/26التجارة وال�سناعة

1336967

اإم جيه اإن يو.اإ�س هولدينغز

 اإل اإل �سي

1992/5/26التجارة وال�سناعة

1346968

اإم جيه اإن يو.اإ�س هولدينغز

 اإل اإل �سي

1992/5/26التجارة وال�سناعة

2012/4/29التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزرارابيا م.م.ح13574041

2012/4/29التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزرارابيا م.م.ح13674042

2012/4/29التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزرارابيا م .م.ح13774043

13828328

ريكيت اأند كوملان )اوفر�سيز( 

هيلث ليمتد

2002/6/15التجارة وال�سناعة

13928329

ريكيت اأند كوملان )اوفر�سيز( 

هيلث ليمتد

2002/6/15التجارة وال�سناعة

1992/2/24التجارة وال�سناعة�سويب�س انرتنا�سيونال ليمتد1406632

1992/2/24التجارة وال�سناعة�سويب�س انرتنا�سيونال ليمتد1416633
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ا�ستــــدراك
مادي  خطاأ  وقع  قــــد  �أنــه  �إلــى  �ال�ستثمــار  وترويـج  و�ل�سناعــــة  �لتجـــــارة  وز�رة  تنــــوه 
�ملن�ســـــور   ،)OM/P/2011/00047( رقم  للطلب  �الخرت�ع  بر�ءة  منح  �إعـــالن  ن�ســر  عنـد 
�الأولـــى ١٤٤٤هـ،  بتاريـــخ 2٤ جمـــادى  �ل�ســــادر  �لعـــدد )١٤72(  �لر�سميـــة  فـي �جلريـــدة 

�ملو�فــــــق ١8 دي�سمبـــر 2٠22م، و�ل�سحيـــــح كاالآتـي:
 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2٠١١/2/27
)2١(OM/P/2011/00047

)٤٤( 2٠2١/٤/٤
�جلريدة �لر�سمية رقم : ١386

)٤5(
)٤)١١27

Int.Cl.(51)
��س جي �ل كاربون ��س �ي، �سركة �أملانية فـي :رينجاو�سرت��سيه ١82، دي -652٠3 وي�سبادن، �أملانيا ١)7١(
�إدلنجر، �إلفرد، �و�سرت�يل فـي: د�ملاويج ١3، �يه-678٠، �لنم�سا١)72( 

)73(١
2

)7٤(
�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية ١
2
3

)3٠(
�لنم�سا رقـم:  A 1329/2008 تـاريخ: 2008/8/27)وفقا للطلب �لدويل 

رقم:PCT/AT 2009/000329 بتـاريخ 2009/8/25(
)١2(

)5٤(
ت�سمية �الخرت�ع:

طريقة ملعاجلة �ملو�د �ل�سلبة �أو �مل�سهورة
)57(  �لو�سف �ملخت�سر

�مل�سهورة  �أو  �ل�سلبة  �ملو�د  �إنقا�س  �أو  لزيادة  بطريقة  يتعلق  �الخرت�ع  هذ� 
و/�أو �ملو�د �لقابلة لال�ستعال، خ�سو�سا �الأجز�ء �خلفيفة �ملقطعة، �لتي يتم 
و�سع �ملو�د �ل�سلبة �أو �مل�سهورة فيها على ج�سم جر�فيتي )كربوين( ي�سخن 
�ملوجود  �لكربون  من  متعددة  �إنقا�س  عو�مل  �إدخال  يتم  ثم  باحلت،  جزئيا 
متت  �لذي  �ل�سهري  و/�أو  �ملت�سائل  �ل�سهري  جمع  ويتم  �جلر�فيت،  فـي 
ت�ستخدم  �أولية  مادة  )وهو  و�لفيد�ستوك  �الإنقا�س  عو�مل  منه،  �لغاز  �إز�لة 
�إدخال  يتم  معا،  �إدخالها  يتم  �مل�سهور  �أو  �ل�سلب  ما(  منتج  وت�سنيع  الإنتاج 
�لغاز �لطبيعـــي و�لهيدروكربـــون و�لهيدروجيــن و�أول �أك�سيـــد �لكربـــون و/�أو 
�الأمونــــيا مع �لبخـــار و�الأك�سجيــــن وثانــي �أك�سيـــد �لكربون و/�أو �لهالوجني 

�أو �لهيدروكربون �ملمزوج مع �لهالوجني كعو�مل �إنقا�س.
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(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إىل  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفية ل�سركـة �حلو�سنــي و�ل�سعيــدي للتــجارة - ت�سامنية، 

١٤٤٣هـ،  ١٦ ربيــع �الأول  �لعـــدد )١٤١٧(، �ل�ســادر بتاريــخ  �ملن�سور فـــــي �جلريدة �لر�سميـــة 

�ملو�فـــق ٢١ نوفمرب ٢٠٢١م، �إذ ورد رقـــم �ل�سجــــل كاالآتـــي:

١٠٣٥٧٦٦

وال�سحيــــــح هــــــــو:

٣٢٠٢٨١٠

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

األأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
اإعــــالن

تعلن �ألأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد  
لبيع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات التي يحـق
لهـــا األ�صـتــــراك

ا�صــــــــم املناقـ�صــــــة
رقم 

املناق�صة

2023/١/١2 2022/١2/١5

)=/١50ر.ع(

مائة وخم�صون  

ريــاأل عمانيـــا

�ل�صركـات �ملتخ�ص�صـة 

فــي توريد �ألآألت 

و�ملعد�ت �لكهربائية 

و�مليكانيكية 

و�ل�صناعية وقطع 

�لغيار �مل�صجلة لدى 

�ألأمانة �لعامة 

ملجلـ�س �ملناق�صـــــات

�إحالل �أجهزة �لتكييف 

�لقدمية ملد�ر�س

 وز�رة �لرتبية و�لتعليم  

)�ملرحلـــــــــة �لثانيــــــــــة(

2022/5٩

�إ�صنــــــاد على  ميكــــن �حل�صــــول علـــى م�صتنــــد�ت �ل�صـــروط و�ملو��صفـــــات عـــــن طريــــق خدمـــــة 

�ملذكــــور  �لتاريـــخ  حتـــى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( �ألإلكرتونـــي  �ملوقع 

باجلدول  �أعـــاله، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �ألإلكرتوين باملوقع.

على جميع �ل�صركات �أن ترفــق مع عطاء�تها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي من �أحد 

�صعادة  با�صم  معنونا  �لعطاء،  قيمة  من   )%١( عن  يقل  أل  عمان  �صلطنة  فـي  �لعاملة  �لبنوك 

�ألأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )٩0( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل 

عطاء أل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي 

مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة فـي �ملوقع �ألإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

قبـل  �أعاله  �ملذكور  �ألإلكرتوين  �ملوقع  �إ�صناد على  �لعطــاء�ت عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  علــى  عطاوؤهــا  ي�صتمــل  �لتــي  �ملوؤ�ص�صـــات  �أو  لل�صركــات  �ألإ�صنــاد  فـي  �ألأف�صليــة  �صتعطــى 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

األأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سامل بن �سيف بن حمد الغ�ساين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة دليل �ش.م.م 

�ش.م.م,  دليل  واحة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الغ�شاين  حمد  بن  �شيف  بن  �شامل  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٦٣٢٥٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٥٠٦ ر.ب: ٥١٦

هاتف رقم: ٩٦٣٦٥٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

را�سد بن عبداللـه بن خمي�ش الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكيل للمقاوالت - تو�سية

 - للمقاوألت  الوكيل  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الوهيبي  بن خمي�ش  بن عبداللـه  را�شد  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ,١٢٥٤٦٠٦ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية, 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٩٢٩٣٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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يو�سف بن حممد بن �سيف ال�سرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة غدير الوا�سط للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الوا�شط  غدير  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  ال�شرجي  �شيف  بن  حممد  بن  يو�شف  يعلن 
للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٢٦٩١, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤١٨ ر.ب: ١٢٠

هاتف رقم: ٩٢٩٣٥٤٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حفيظ بن ن�سيب بن علي ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة املجد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حفيظ بن ن�شيب بن علي ال�شنفري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأ�شالة املجد للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢١٥٤٢٦٩, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٨١١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ش للهند�سة واالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن عمار بن عامر بن حمد ال�شليماين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــة يا�ش للهند�شة واألإن�شاءات 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٩٤١٦, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٦٦٣ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٩٤٥٠٩٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن حممد العجيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجيلي التعاونية - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن حممد العجيلي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة العجيلي التعاونية - 
بالرقــــم ١٢٩٧٣٤٩, وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٩٧٣٧٤١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحر العيون للتجارة - تو�سية

العيون  �شركـة �شحر  بت�شفـيـة  اأنــه يقوم  اليافعي  يعلن مالك بن حممد بن عبدالرب 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢١١١٣٦٥, وفقا ألتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٥م ,وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ١٢٢١١ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٩٤٦٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بالل كردي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة للريا�سة عنوان �ش.م.م

يعلن علي بالل كردي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة للريا�شة عنوان �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
ال�شركـــــــة فـي  الـتجـاري بالرقـم ١٤٤٤٢٢٨, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  اأمانـة ال�شجل 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٠٣١٧٢٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

نا�سر بن �سليمان بن من�سور الهاليل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار ال�سرق - ت�سامنية
اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ابتكار ال�شرق -  يعلن نا�شر بن �شليمان بن من�شور الهاليل 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٤٥٤٦, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة الربميي

�ش.ب: ٧٦٧ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٨٠١٥١٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سالح بن عبداللـه بن علي البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ج�سور البداية الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

البداية  ج�شور  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  البلو�شي  علي  بن  عبداللـه  بن  �شالح  يعلن 
بالرقـم ١٢٦٠٤٣٩,  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  الع�شرية للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا ألتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٨٨١٧٧٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

يحيى بن را�سد بن حمود الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر الذهبي العاملية �ش.م.م

يعلن يحيى بن را�شد بن حمود الغيثي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة امل�شدر الذهبي العاملية 
وحـده  وللم�شفي   ,١٢١٥٥٥١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م, 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٦٦٣٥٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا االإبداع املتقدمة �ش.م.م

يعلن عبدالرحمن بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة مزايا األإبداع 
املتقدمة �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٥٧٣٣, وفقا ألتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/١٠/٢٨م,  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١٣٨
هاتف رقم: ٩٦٠٨٠٧٠٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

وفاء بنت حممد بن من�سور الريامية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي القاب�سة - ت�سامنية
 - القاب�شة  الريامي  �شركــــة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنــــها  الريامية  تعلن وفاء بنت حممد بن من�شور 
ألتفاق  وفقا   ,١١٣٢٨٩٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية, 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٦٥٦٦٦٤١
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

حممد بن علي بن را�سد اخلن�سوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سلوم احلديثة للتجارة - ت�سامنية
ال�شلوم  روابط  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  اخلن�شوري  را�شد  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
احلديثة للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٥١٤٥, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٢٢٨٨٥٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سالح بن هليل ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج �سموخ جعالن �ش.م.م

�شموخ جعالن  تاج  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شنيدي  بن هليل  بن �شالح  يعلن خالد 
وللم�شفي وحـده  بالرقـــم ١٢٩٢٦٤٦,  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م, 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤٣٢٣٧ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٥٢٢٢١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد م�سطفى اأحمد بهليم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدع للت�سميم الهند�سي �ش.�ش.و
يعلن اأحمد م�شطفى اأحمد بهليم اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة املبدع للت�شميم الهند�شي 
�ش.�ش.و, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٩٦٠٠, وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٣٤٢ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٣٣٨٧٩٤٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن اأحمد بن عبداللـه العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبدالعزيز اأحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز بن اأحمد بن عبداللـه العربي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة عبدالعزيز اأحمد 
للتجارة واملقاوألت �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٩٧٥٩٥, 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا ألتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٥٥٠٩٢٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن �سليم الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بركات الظاهرة - تو�سية
اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع بركات الظاهرة -  يعلن عبداللـه بن �شعيد بن �شليم الهنائي 
بالرقـــم ١٠٧١٧٣٨, وللم�شفي وحـده  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  تو�شية, وامل�شجلـــة 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٢٠٠٤ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٤١١٨٧٨٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة املجد احلديثة للتجارة �ش.م.م
املجد  ذروة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلن 
بالرقـــم ١١٥١٧١٨,  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خليل بن اأحمد بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول قرن اجلارية - ت�سامنية
 - اجلارية  �شهول قرن  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الرواحي  �شيف  بن  اأحمد  بن  يعلن خليل 
ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٩٦١٢, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٣٢٥ ر.ب: ٦٢٠
هاتف رقم: ٩٢١٢١٢٤٠- ٩٩٢١٧٧٧٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

لطيفة بنت حممد بن �سالح الفار�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأم �سجى املميزة �ش.�ش.و
تعلن لطيفة بنت حممد بن �شالح الفار�شية اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع اأم �شجى 
املميزة �ش.�ش.و, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٤٣٠٢, وللم�شفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٢١ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦١٨٥٤٠٠

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

خالد بن حممد بن خلف اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 
جوهرة فلج القبائل للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة جوهرة فلج القبائل  يعلن خالد بن حممد بن خلف اجلابري 
للتجارة واملقاوألت - تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٣٥٦٤, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٧٨٨٨٥٤٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأحمد بن را�سد بن �سليمان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الوكالة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

الذهبية  الوكالة  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  البلو�شي  �شليمان  بن  را�شد  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٠١٧٧٨٧,  اأمانــة ال�شجل  لـــدى  , وامل�شجلـــة  للتجارة واملقاوألت �ش.م.م 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨١٣٠١٦٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عدنان ح�سني باالجماوال
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة للخدمات الهند�سية �ش.م.م 
يعلن عدنان ح�شني باألجماوأل اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة امل�شفوفة للخدمات الهند�شية 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧٤٩١, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨٥٥٩٥١٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

فهد بن عبداللـه بن زاهر العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة االأمل - ت�سامنية
يعلن فهد بن عبداللـه بن زاهر العامري اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة قمة األأمل - ت�شامنية, 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا ألتفاق  بالرقـم ١٢٣٣٨٩٦,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٩م, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٢٧٠ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٥٢٤٤٠٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حميد بن نا�سر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنون جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
يعلن �شعيد بن حميد بن نا�شر احلرملي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة فنون جمان للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٥٦٢١, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٥ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٢٢٥٠٤٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

حممد بن عقيل بن عبداللـه باعمر
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط دوت للتجارة �ش.م.م 
للتجارة  دوت  �شركـة خط  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  باعمر  بن عبداللـه  بن عقيل  يعلن حممد 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٦٩٣٨٣, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤١٢٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن حميد بن نا�سر النعيمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة �سعراء �ش.م.م 
�شعراء  جمموعة  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  النعيمي  نا�شر  بن  حميد  بن  نا�شر  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٣١٨٢, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب: ٨٣٦ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٤٦٣٧٢٠٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

حممد بن �سعيد بن حممد ال�سحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممد �سعيد حممد مزيود ال�سحي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن حممد بن �شعيد بن حممد ال�شحي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة حممد �شعيد حممد 
مزيود ال�شحي للتجارة �ش.�ش.و, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٤٤٥٥٢٤, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩١٧٤٥٣٥٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن خلفان النعماين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول الذكية �ش.م.م
للحلول  العاملية  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  النعماين  خلفان  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلن 
اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٥١٨٢, وفقا ألتفاق  لـــدى  الذكية �ش.م.م, وامل�شجلـــة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٠٣٠٤٣٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

نا�سر بن �سامل بن حمود الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي بدية للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  بدية  روابي  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الوهيبي  �شامل بن حمود  بن  نا�شر  يعلن 
وحـده  ١٠٧٠٨٤٩,وللم�شفي  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية, 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٢٩٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن هالل بن اأحمد البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكوين املتطورة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن هالل بن اأحمد البو�شعيدي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة تكوين املتطورة 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٦٧٦٩, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٧٧٧٨٠٠٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

معمر بن عبداللـه بن اأحمد كوفان
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سباب ظفار لريادة االأعمال - تو�سية
ظفار  �شباب  مركز  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  كوفان  اأحمد  بن  عبداللـه  بن  معمر  يعلن 
 ,١٣٠٢٧٣٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية,   - األأعمال  لريادة 
وفقا ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٨٦٨٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن عبدالرب بن طالب اليافعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيذانة للتجارة - ت�سامنية
اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة بيذانة للتجارة -  يعلن اأحمد بن عبدالرب بن طالب اليافعي 
ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢٠١٢٦٥٠, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٦٣٨٦٦٦٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

فاطمة بنت جمعة بن �سامل الراجحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للخياطة والتطريز - ت�سامنية

تعلن فاطمة بنت جمعة بن �شامل الراجحية اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة مزون للخياطة 
بالرقـــــم ٤٠٩٣٧٦٣,  الـتجــــاري  ال�شجــــل  اأمانــــة  لــــدى  والتطريـــز - ت�شامنيـــة, وامل�شجلـــة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٠٨٧٧٣٨

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

مبارك بن هديب بن �سحي ال�سلطي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم امل�سهور - تو�سية
 - امل�شهور  �شركـة مطعم  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  ال�شلطي  بن �شحي  بن هديب  يعلن مبارك 
تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨١٨٣٩, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٣٩٨١ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٤٤٣٣٤٥٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن حمود اخلاطر امل�سكري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش احلديثة �ش.م.م
�ش.م.م,  احلديثة  اأ�شا�ش  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  امل�شكري  اخلاطر  حمود  بن  حممد  يعلن 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٤٨٢٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢١٧٧ ر.ب: ١١٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سيف بن حممد بن م�سعود الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املميز للخدمات الفنية والتجارة - تو�سية
للخدمات  املميز  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الراجحي  م�شعود  بن  بن حممد  �شيف  يعلن 
 ,١٢٦٠٧٦٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية,   - والتجارة  الفنية 
وفقا ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٣٢٩٤ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٤٧٧٢٤٩٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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ح�سن بن �سامل بن ح�سن املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنواء املحيط للتجارة �ش.م.م
اأنواء املحيط للتجارة  اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة  يعلن ح�شن بن �شامل بن ح�شن املع�شني 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٩٢٩٥, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٥٩٣٣٣٣٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

نا�سر بن �سامل بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الريا�ش احلديثة للتطوير واالإعمار - ت�سامنية
يعلن نا�شر بن �شامل بن حمود الوهيبي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شروح الريا�ش احلديثة 
للتطوير واألإعمار - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧٢٥٠, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٧٧٢٩٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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يون�ش بن �سليمان بن �سامل العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ش اخلري �ش.م.م
يعلن يون�ش بن �شليمان بن �شامل العوي�شي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة في�ش اخلري �ش.م.م, 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٦٩٣٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٦٨٢ ر.ب: ١٢١ 
هاتف رقم: ٩٥٢٣٢٤٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دماء احلديثة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �شليمان بن �شامل العوي�شي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة م�شاريع دماء احلديثة 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٨٨٨٣, وللم�شفي وحـده حـــق 
متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٦٨٢ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٥٢٣٢٤٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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حديد بن ربيع بن اأحمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعزاء التجارية �ش.م.م
يعلن حديد بن ربيع بن اأحمد الغيالين اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة األأعزاء التجارية �ش.م.م, 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٤٠٨٤٢٨٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٢ ر.ب: ٤٢٥

هاتف رقم: ٩٩٥٥٨٨٠٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

�سعيد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكت للتجارة �ش.م.م
يعلن �شعيد بن نا�شر بن حممد ال�شيابي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأكت للتجارة �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق  وفقا   ,١١٤٧٣٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 
٢٠٢٢/٣/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:
الغربة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٤٨٨ ر.ب: ٦٠٠
هاتف رقم: ٩٩٤٣٠٣٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

جيفر بن حمد بن مبارك اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات البحرية املختارة �ش.م.م
يعلن جيفر بن حمد بن مبارك اجللنداين اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اخلدمات البحرية 
الـتجاري بالرقـم ١١٨٩٤٢١, وفقا ألتفاق  اأمانــة ال�شجل  لـــدى  املختارة �ش.م.م, وامل�شجلـــة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥١٦٩٢٦٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

�سعيد بن م�سلم بن �سعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل للهند�سة واالإعمار �ش.م.م
للهند�شة  امل�شتقبل  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الكثريي  �شعيد  بن  م�شلم  بن  �شعيد  يعلن 
وللم�شفي   ,٢١٥٤٤٩٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  واألإعمار 
وحـده حـــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٥١ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٩٤٩٠٦٠١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سعيد بن �سيف بن جنيم ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال الباطنة املميزة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن �شيف بن جنيم ال�شاحلي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأميال الباطنة املميزة 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٧٢٤٠, وللم�شفي 
وحـده حـــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٢ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٩٧٢٢٣٤٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

�سعيد بن نا�سر بن خلفان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزائن احلبل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن نا�شر بن خلفان العامري اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة خزائن احلبل للتجارة 
بالرقـم ١٠٥٣٩٩١, وفقا  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  - ت�شامنية,  واملقاوألت 
ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٢م, وللم�شفي وحـده حـــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٧٦١ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٢٣٥١٧٢٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سوري�ش كومار جوبالكري�سنان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار الفرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شوري�ش كومار جوبالكري�شنان اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اآثار الفرات للتجارة واملقاوألت 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٦٠٧٢, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١١٨ ر.ب: ٣١٩ 
هاتف رقم: ٩٦٤٨٤٠٥٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يا�سر بن علي بن حميد املقر�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء ال�سنينة للتجارة - ت�سامنية
 - ال�شنينة للتجارة  اأجواء  يقــوم بت�شفـيــة �شركـة  اأنــه  املقر�شي  يا�شر بن علي بن حميد  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ,١٠٤٣٧٤٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية, 
فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـــة فـي  حـــق متثيـل 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٥٣٠ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٧٧٥٠٠٣٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأ�سعد بن حممد بن حمد احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رماح جمان للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن اأ�شعد بن حممد بن حمد احل�شرمي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة رماح جمان للتجارة 
واملقاوألت - تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٣٢٧٤, وللم�شفي 
وحـده حـــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٣٨٣ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٩٣٢٩٩٠٩٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

�سعيد بن �سعود العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر خلدمات حقول النفط �ش.م.م
يعلن �شعيد بن �شعود العمريي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة امل�شدر خلدمات حقول النفط 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٥٤٨٩, وللم�شفي وحـده حـــق 
متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨١٨٨٩٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

خال�سة بنت م�سلم بن اأحمد ال�سيادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سك اخلال�ش للتجارة - ت�سامنية

اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع امل�شك  اأحمد ال�شيادية  تعلن خال�شة بنت م�شلم بن 
اخلال�ش للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٣٦٧٥, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩١١٧٦٧٩٩

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

�سعيد بن علي بن اأحمد احل�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع عطاء ظفار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن �شعيد بن علي بن اأحمد احل�شري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع عطاء ظفار 
 ,٢٠٦٦٢٣٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاوألت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٨٨٠ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٦٦٢٢٤٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سيف بن حممد بن خرتو�ش النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد الإدارة االأمالك �ش.م.م

يعلن �شيف بن حممد بن خرتو�ش النعماين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأبعاد ألإدارة األأمالك 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٤٢٦٥٩٢, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ١٠١٠ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٧١٩١٨٢٩٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ماجد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سور الالمع للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  الالمع  ال�شور  �شركـة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  العامري  بن حمد  بن حمود  يعلن ماجد 
تو�شية, وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠١٧٠١, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٩٣٨٠١٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

خليفة بن را�سد بن خلفان احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج �سحار العاملية للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن را�شد بن خلفان احلمداين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة رتاج �شحار العاملية 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٤٨٨٥٥, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٠٠٠٠٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللــه بن عمر بن �سعيد احلجام
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطل�ش املالحية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

املالحية  األأطل�ش  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  احلجام  �شعيد  بن  عمر  بن  عبداللــه  يعلن 
للتجارة واملقاوألت - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠١٥٠٧٦, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٢٩١١٩١١٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأحمد بن خليفة بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة املحرتفون لال�ست�سارات التقنية واإدارة املباين - ت�سامنية

املحرتفون  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العامري  حممد  بن  خليفة  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  التقنية واإدارة املباين - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى  لال�شت�شارات 
بالرقــــم ١١٠٢٤١٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٨٧٧٧٧٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأمل بنت اأحمد بن نا�سر البو�سعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الرمال لتجارة القرطا�سية والهدايا - تو�سية

اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة الرمال لتجارة  اأحمد بن نا�شر البو�شعيدية  اأمل بنت  تعلن 
القرطا�شية والهدايا - تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٥١٥٢, 
وفقا ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٤٧٧٢٤٩٧
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأحمد بن مكتوم بن �سامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان البحرين - ت�سامنية

 - البحرين  اأغ�شان  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العلوي  �شامل  بن  مكتوم  بن  اأحمد  يعلن 
بالرقــــم ١١٢٣١٤٧, وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٥٠٦٦٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ البحرين للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  البحرين  رذاذ  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العلوي  �شامل  بن  مكتوم  بن  اأحمد  يعلن 
بالرقــــم ١١٢٢٨٤٧, وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٥٠٦٦٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور جمان للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن مكتوم بن �شامل العلوي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شور جمان للتجارة - 
بالرقــــم ١١٢٢٨٠٣, وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية, وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٥٠٦٦٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن خلفان بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرنك املتكاملة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن خلفان بن عبداللـه الرواحي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة الكرنك املتكاملة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٧٦١٨٦, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ١٨٤ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٩٤٢٩٥٧٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سر املعمور املا�سي �ش.م.م

يعلن عبدالرحمن بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة الق�شر املعمور 
املا�شي �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٩٩٢١٦, وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١٣٨
هاتف رقم: ٩٦٠٨٠٧٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الود املنور املتحدة �ش.م.م

يعلن عبدالرحمن بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة الود املنور املتحدة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٤٨٥٤٥, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١٣٨
هاتف رقم: ٩٦٠٨٠٧٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سعيد بن �سيف بن حمود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل العقار �ش.م.م
اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة دليل العقار �ش.م.م,  يعلن �شعيد بن �شيف بن حمود العامري 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا ألتفاق  بالرقــــم ١٢٤٤٦٢١,  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/١٢/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٨٨٥٨٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن ها�سل بن علي الهندا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الباطنة املتميزة - ت�سامنية 
الباطنة  مرتفعات  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الهندا�شي  علي  بن  ها�شل  بن  �شامل  يعلن 
وفقا   ,١٢٩٢٦١٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - املتميزة 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٤م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٤٢٧٦٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

عادل بن را�سد بن بريك الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر البداية للتجارة - تو�سية 
البداية للتجارة -  اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة فجر  الكيومي  يعلن عادل بن را�شد بن بريك 
وحـده  وللم�شفي   ,١٠٠٧٦٤٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية, 
امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٤٧٧٧٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حممد بن �سعيد النا�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن حممد بن �سعيد النا�سري للتجارة - تو�سية 

بن  �شامل بن حممد  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  النا�شري  �شعيد  بن  �شامل بن حممد  يعلن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة   , تو�شية   - للتجارة  النا�شري  �شعيد 
١٢٧٠٨٧٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٦٢٥ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٩٨٠٨٠١٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ح�سن بن علي بن خلفان املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ح�سن املزروعي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

املزروعي  ح�شن  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املزروعي  خلفان  بن  علي  بن  ح�شن  يعلن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاوألت  للتجارة 
١١٠٩٧٣٨, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢١٠٨٦٨٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأحمد يو�سف �سعيد حممد املدفع احلارثي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
�شعيد  اأحمد يو�شف  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املزروعي  يعلن ح�شن بن علي بن خلفان 
اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاوألت  للتجارة  و�شريكه  احلارثي  املدفع  حممد 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٥٢٧٨٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢١٠٨٦٨٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

علي بن عادل بن من�سور العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآية العاملية �ش.�ش.و 
يعلن علي بن عادل بن من�شور العامري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة األآية العاملية �ش.�ش.و, 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢٠٠٧٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٣٥٩ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٦٣٦٣٢٦٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خليل بن خلف بن حمود التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال زكيت للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجارة  زكيت  جبال  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  التوبي  حمود  بن  خلف  بن  خليل  يعلن 
ألتفاق  وفقا   ,١٠٩٤١٧٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية, 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٢٩٣ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٩٢٢٥٠٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

حممد بن �سامل بن خنيفر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة القطيف الهند�سية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن �شامل بن خنيفر احلجري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة القطيف الهند�شية 
للتجارة واملقاوألت - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٧٤٠١, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٧٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة دار العفية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شامل بن خنيفر احلجري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة دار العفية للتجارة 
 ,١٠٣٠١٧٧ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاوألت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٧٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اآمال بدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شامل بن خنيفر احلجري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اآمال بدية للتجارة 
 ,١١٤٢٥١٥ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاوألت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٥ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٧٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سالح بن عبداللـه بن �سالح العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف عمق للتجارة - ت�سامنية 

 - للتجارة  عمق  اأرياف  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العربي  �شالح  بن  عبداللـه  بن  �شالح  يعلن 
ألتفاق  وفقا   ,١٠٠٨٥٨٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية, 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٦٩٦٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

نا�سر بن نبهان بن �سليمان النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الطوق للتجارة واالإعمار - ت�سامنية
للتجارة  الطوق  �شركـة بيت  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  النبهاين  �شليمان  نبهان بن  نا�شر بن  يعلن 
وفقا   ,١١١٥٢٨٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واألإعمار 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٠م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٤١٢٩٣٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

طه بن اأحمد بن حممد ال�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب االأ�سد للطاقة �ش.م.م
للطاقة  األأ�شد  قلب  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شرفـي  حممد  بن  اأحمد  بن  طه  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٨٨٣٠٤, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٨٠٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٧٠٤٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

معاذ بن علي بن نا�سر اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماهر ال�سرفـي و�سركائه للتجارة �ش.م.م

يعلن معاذ بن علي بن نا�شر اليافعي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة ماهر ال�شرفـي و�شركائه 
وللم�شفي   ,١٣٤٤٩٩٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٥٨٤٧٤٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خمي�ش بن �سليمان بن م�سلم العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور الغرب �ش.م.م

الغرب  �شخور  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العربي  م�شلم  بن  �شليمان  بن  خمي�ش  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣١٦٢٧٩, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ١٤١ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٨٨٥١٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

نا�سر بن عبداللـه بن حممد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائح العوابي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

العوابي  اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة روائح  يعلن نا�شر بن عبداللـه بن حممد احلرا�شي 
للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٨٠١٧, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤١ ر.ب: ٣١٧

هاتف رقم: ٩٥٢٢٤٠٢٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حممد بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل النيل للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  النيل  �شركـة تالل  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املالكي  بن حميد  �شامل بن حممد  يعلن 
وفقا   ,١٠٣٦٦٠٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - واملقاوألت 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٨م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٨٤٤٤٤٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ناجي بن ح�سن بن علي البلو�سي
و�سالح بن حممد بن ح�سن الفار�سي 

و�سيخة بنت �سعيد بن خمي�ش احلامدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سحار للتجارة - ت�سامنية
و�شيخة  الفار�شي  ح�شن  بن  حممد  بن  و�شالح  البلو�شي  علي  بن  ح�شن  بن  ناجي  يعلن 
 - للتجارة  �شحار  �شموخ  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــومون  اأنــــهم  احلامدية  خمي�ش  بن  �شعيد  بنت 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٣٢٣٤٥٥٠, وللم�شفني وحـدهم 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــني فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١٠٣ ر.ب: ٣٢١
هاتف رقم: ٩٩٥١٧٠٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـون مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــون

اأحمد بن عبداللـه بن حممد العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركةالرمال الف�سية لالأعمال واال�ستثمار �ش.م.م

الف�شية  الرمال  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العمري  بن عبداللـه بن حممد  اأحمد  يعلن 
لالأعمال واأل�شتثمار �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٤٦٠٠٣٣, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٠٠٧٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

علي بن �سعيد بن را�سد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مناظر مدينة النه�سة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

النه�شة  �شركـة مناظر مدينة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املالكي  را�شد  �شعيد بن  يعلن علي بن 
 ,١٠٩٢٠٩١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاوألت  للتجارة 
وفقا ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٨٤٤٤٤٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ابت�سام بنت �سيف بن خمي�ش البادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابت�سام واأبرار للتجارة �ش.م.م
تعلن ابت�شام بنت �شيف بن خمي�ش البادية اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ابت�شام واأبرار للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٧١٠٨٤, وللم�شفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب:٢٠ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٥٩٩٩٠١١
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبناء �سعيد العي�سائي للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

�سعيد  �أبناء  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لعي�سائي  علي  بن  �سعيد  بن  عبد�لرحمن  يعلن 
بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  �لعي�سائي للم�ساريع �حلديثة �ش.م.م, و�مل�سجلـــة 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠18/1٠/٢8م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ,1315937
�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط
�ش.ب: 105 ر.ب: 138
هاتف رقم: 96080703

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن حميد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان املعبيلة املتميزة �ش.م.م
يعلن حممد بن حميد بن حمود �ملالكي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أركان �ملعبيلة �ملتميزة 
وحـده  وللم�سفي   ,1٢63591 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 91155164
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حنان بنت عبداللـه بن عو�ش البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ريف الربميي العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

تعلن حنـــــان بنت عبد�للـه بن عـــو�ش �لبلو�سيـــــة �أنـها تقوم بت�سفية �سركة ريف �لربميي 
بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــــة  لــدى  و�مل�سجلـة  �ش.�ش.و,  و�ملقاوالت  للتجارة  �لعاملية 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركة  متثيــل  حـــق  وحـدها  وللم�سفـــية   ,1183٠٠8
�جلميع مر�جعة �مل�سفية فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: 92550055

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــية

اأنيلة بنت غالم بن ح�سني البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة غزالن اخلو�ش للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

تعلن �أنيلة بنت غالم بن ح�سني �لبلو�سية �أنـها تقوم بت�سفية �سركة غزالن �خلو�ش للم�ساريع 
�ملتكاملة �ش.م.م, و�مل�سجلـة لــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقــم 1٢59٢41, وللم�سفـــية 
وحـدها حـــق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفية 

فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 97492019
كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــية
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جناح بنت �سالم بن نا�سر اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترقية املتحدة �ش.م.م
تعلن جناح بنت �سالم بن نا�سر �جلابرية �أنـها تقوم بت�سفية �سركة ترقية �ملتحدة �ش.م.م, 
حـــق  وحـدها  وللم�سفـــية   ,1٢٢٢٠13 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــــة  لــدى  و�مل�سجلـة 
كافة  فـــي  �مل�سفية  مر�جعة  �جلميع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركة  متثيــل 

�الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 650 ر.ب: 121
هاتف رقم: 71151540

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــية

عبدالعزيز بن اأحمد بن عبداللـه العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنيزف احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبد�لعزيز بن �أحمد بن عبد�للـه �لعربي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �ملنيزف �حلديثة 
وفقا   ,1٠٠٢174 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 
فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/7م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99550923 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عامر بن حمد بن عبداللـه الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الر�سافة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عامر بن حمد بن عبد�للـه �لرزيقي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ج�سر �لر�سافة للتجارة 
وفقا   ,41٠935٠ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت 
التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/11/1م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 99549543

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سالح بن علي بن �سالح البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متكني الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �سالح بن علي بن �سالح �لبلو�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة متكني �لوطنية للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11834٠5, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 9 ر.ب: 327

هاتف رقم: 95809091
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عمر بن خمي�ش بن عبيد الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب �سنا�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلن عمر بن خمي�ش بن عبيد �لو�ساحي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عجائب �سنا�ش للتجارة - 
بالرقــــم 1٢773٢8, وللم�سفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 95578708 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

معمر بن �سامل بن نا�سر ال�سديري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سخ اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن معمر بن �سامل بن نا�سر �ل�سديري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة رو��سخ �جلزيرة للتجارة - 
ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠717٢٢, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/9/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة 
�ش.ب: 488 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99043503

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سالح بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سموخ �سحم املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سالح بن عبد�للـه بن علي �لبلو�سي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة �سموخ �سحم �ملتكاملة 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 11٢٢436, 
فـي  �ل�سركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 92881772
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن �سعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مناظر القناطر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�لقناطر  مناظر  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �حلارثي  �سعيد  بن  حممد  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٠7٠3٠6, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 40 ر.ب: 420 

هاتف رقم: 96705556
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سعيد املياحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املعبيلة املا�سية �ش.�ش.و
�ملعبيلة  ب�ساتني  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �ملياحي  �سعيد  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 
�ملا�سية �ش.�ش.و, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1457٢99, وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/11م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99188723

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سالح بن �سعيد بن حممد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى ليايل لبنان االأخ�سر �ش.�ش.و
�أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة مطعم ومقهى  يعلن �سالح بن �سعيد بن حممد �الإ�سماعيلي 
ليايل لبنان �الأخ�سر �ش.�ش.و, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٢٢9773, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 934 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99033703

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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غ�سان بن �سالح بن خمي�ش العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الع�سرية املتكاملة �ش.�ش.و

يعلن غ�سان بن �سالح بن خمي�ش �لعامري �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة �مل�ساريع �لع�سرية 
�ملتكاملة �ش.�ش.و, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 137٠38٠, وللم�سفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 679 ر.ب: 133
هاتف رقم: 91111921

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

يحيى بن حمد بن نا�سر الهديوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطاع ال�ساد�ش �ش.م.م

يعلن يحيى بن حمد بن نا�سر �لهديوي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �لقطاع �ل�ساد�ش �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢43959, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/11/٢م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 99033889

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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املعت�سم بن اأحمد البخيت الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإتقان ال�ساملة للهند�سة والت�سييد �ش.م.م
يعلن �ملعت�سم بن �أحمد �لبخيت �لرو��ش �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �الإتقان �ل�ساملة للهند�سة 
و�لت�سييد �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11348٢3, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99222789
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مالك بن قليم بن مالك البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الواحة الوطنية �ش.م.م

يعلــن مالك بن قليم بن مالك �لبطا�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �أمو�ج �لو�حة �لوطنية 
�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1187396, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99361412
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعود بن عبدالعزيز اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش خلدمات التاأمني �ش.م.م

يعلن �سعود بن عبد�لعزيز �أحمد �ملرهون �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �أ�سا�ش خلدمات �لتاأمني 
�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 13٢8479, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92166666 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سني الفار�سي للتجارة - تو�سية

�لفار�سي  ح�سني  �أبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لفار�سي  حممد  بن  �سامل  بن  علي  يعلن 
للتجارة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠87861, وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/11/16م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99269705 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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قي�ش بن اإبراهيم بن �سعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اإبراهيم بن �سعود بن بدر الهنائي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن قي�ش بن �إبر�هيم بن �سعود �لهنائي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �إبر�هيم بن �سعود بن 
بدر �لهنائي و�أوالده للتجارة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٢/٢٢م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ,5٠5٢٢97
فـــي كافــــــة �الأمــور  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي  �أمــام  �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 8 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99332103 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

فاطمة بنت خلفان بن نغمو�ش الرحبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بو�سر للتجارة �ش.�ش.و
تعلن فاطمة بنت خلفان بن نغمو�ش �لرحبية �أنـها تقوم بت�سفية �سركة �سهول بو�سر للتجارة 
�ش.�ش.و, و�مل�سجلـة لــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقــم 1416651, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/6م, وللم�سفـــية وحـدها حـــق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفية فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99319579

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــية
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�سالح بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ج�سور حفيت اجلديدة للتجارة - ت�سامنية

حفيت  ج�سور  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لبلو�سي  علي  بن  عبد�للـه  بن  �سالح  يعلن 
�جلديدة للتجارة - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٢33887, 
فـي  �ل�سركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 92881772
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن من�سور املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأع�سان العنب �ش.م.م

يعلن �سعيد بن حمد بن من�سور �ملخمري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أع�سان �لعنب �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢75٠7, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
�ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 96440443
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب بيـــه كــــي اأف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان العربية لتغليف االأنابيب �ش.م.م
يعلن مكتب بيه كـي �أف �أنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمان �لعربية لتغليف �الأنابيب �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 11857٠4, وفقا التفاق �ل�سركــاء �ملـــوؤرخ 
�لغـيـر, وعلى  �أمام  �لت�سفـيــة  �ل�سركــة فـي  ٢٠٢1/1٢/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل 
�جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

جممع حطاط )اأ( - جناح رقم: 108 )اأ( - وادي عدي - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1171 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24563196 فاك�ش رقم: 24563194
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب اأبو �سامي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة ل�سناعة االأجهزة الطبية �ش.م.ع.م
ل�سناعة  �ساللة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــه  �حل�سابات  لتدقيق  �سامي  �أبو  مكتب  يعلن 
بالرقـــم 1٠81473,  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �لطبية �ش.م.ع.م,  �الأجهزة 
فـي  �ل�سركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/4/٢8م,  �ملـــوؤرخ  �ل�سركــاء  التفاق  وفقا 
�لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

بناية الن�سر العربية - الطابق االأول - �سارع 23 يوليو - والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99281213 فاك�ش رقم: 23299634

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العنيج لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن خالد بن �سيف بن �سعيد �لكعبي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة تالل �لعنيج لال�ستثمار 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠8499٢ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة الربميي 
هاتف رقم: 99630333

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العنيق لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن خالد بن �سيف بن �سعيد �لكعبي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة تالل �لعنيق لال�ستثمار 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠834٢5 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة الربميي 
هاتف رقم: 99630333

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حمد بن خلفان بن �سعود الرقادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار عوقد ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

�ل�ساملة  �أنو�ر عوقد  �سركة  بت�سفـيــة  �أنـه يقوم  �لرقادي  �سعود  يعلــن حمد بن خلفان بن 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1165997, وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/14م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 99092942

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية جمان للتجارة �ش.م.م

للتجارة  روؤية جمان  �سركة  بت�سفـيــة  �أنـه يقوم  �لرقادي  �سعود  يعلــن حمد بن خلفان بن 
�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1166٠87, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/14م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 99092942

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الذهبية ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

يعلــن حمد بن خلفان بن �سعود �لرقادي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �لروؤية �لذهبية �ل�ساملة 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1166٠8٢, وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/14م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 99092942

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سيف بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سيف بن حممد بن حمد �حلجري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سموخ �جلزيرة للتجارة - 
ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠٠٠٢91, وللم�سفي وحـده 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط 
هاتف رقم: 96446770

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن علي بن �سيف الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار احلومانية - ت�سامنية

يعلن �سيف بن علي بن �سيف �لكلباين �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أنو�ر �حلومانية - ت�سامنية, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠98178, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

احلومانية - والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتف رقم: 99799953

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن اإبراهيم بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن �إبر�هيم بن حممد �لبلو�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �لعماد �ملتحدة للتجارة - 
ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1159٠19, وللم�سفي وحـده 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط 
هاتف رقم: 98883252

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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خليفة بن �سامل بن �سليمان ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراعي الردة للتجارة - ت�سامنية

�أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة مر�عي �لردة للتجارة -  يعلن خليفة بن �سامل بن �سليمان �ل�سناين 
ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 3186857, وللم�سفي وحـده 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 22 ر.ب: 315 
هاتف رقم: 96642233

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

فا�سل بن �سلطان بن فا�سل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مكارم الديل املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن فا�سل بن �سلطان بن فا�سل �لبادي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة مكارم �لديل �ملميزة 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 11٢4986, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 95500873

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن �سامل بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سفوح جبال االأن�سب لالإن�ساء - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سامل بن حمود �لوهيبي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة �سفوح جبال �الأن�سب 
لالإن�ساء - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 11٠59٠1, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 97777295

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مازن بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافـي احلديثة �ش.م.م

يعلــن مازن بن �سامل �جلابري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �لقو�فـي �حلديثة �ش.م.م, و�مل�سجلة 
لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠6٢٠86, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 
�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 369 ر.ب: 112
هاتف رقم: 92363636

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اأ�سامة بن عامر ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركيزة لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م

و�لتعمري  لالإن�ساء  �لركيزة  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ل�سكيلي  عامر  بن  �أ�سامة  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠395٢4 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 365 ر.ب: 118
هاتف رقم: 24799799 - 99319880 فاك�ش رقم: 24799499

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن حممد بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املعايل لالإن�ساءات والتعمري �ش.م.م

يعلن خالد بن حممد بن �سعيد �ملقبايل �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أبر�ج �ملعايل لالإن�ساء�ت 
و�لتعمري �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠66474, وفقا التفاق 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/11/٢4م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 
�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99004019
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حممد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن علي بن �إبر�هيم �لبلو�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن علي بن �إبر�هيم 
�لبلو�سي و�أوالده للتجارة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 3٠7375٠, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 69 ر.ب: 324

هاتف رقم: 99467829 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن حمدان بن �سامل املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الظفرة اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - تو�سية

�خل�سر�ء  �لظفرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملالكي  �سامل  بن  حمد�ن  بن  حممد  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠36895, 
فـي  �ل�سركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/5/1٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 111 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99006306 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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يو�سف بن �سليمان بن حممد مزيود ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة يو�سف �سليمان حممد مزيود ال�سحي للتجارة �ش.�ش.و

يو�سف  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �ل�سحي  مزيود  حممد  بن  �سليمان  بن  يو�سف  يعلن 
�سليمان حممد مزيود �ل�سحي للتجارة �ش.�ش.و, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,144513٠ بالرقـــم 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 99722299

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سعاد بنت �سعيد بن �سيف احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سعاد و�سيف اأبناء �سواف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلن �سعاد بنت �سعيد بن �سيف �حلارثية �أنـها تقوم بت�سفية �سركة �سعاد و�سيف �أبناء �سو�ف 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـة لــدى �أمانــــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقــم 1٠43781, 
وللم�سفـــية وحـدها حـــق متثيــل �ل�سركة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفية فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 395 ر.ب: 400
هاتف رقم: 98299292

كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــية
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عدنان بن اأحمد بن عبداللـه الكم�سكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عدنان بن اأحمد بن عبداللـه الكم�سكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عدنان بن �أحمد بن عبد�للـه �لكم�سكي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة عدنان بن �أحمد بن عبد�للـه 
�لكم�سكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 
3٢5٠٢88, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 399 ر.ب: 322 
هاتف رقم: 94444469

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

جيفر بن حمد بن مبارك اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرادبور للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
للتجارة  مر�دبور  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �جللند�ين  مبارك  بن  بن حمد  يعلن جيفر 
وفقا   ,13٢6338 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م,  و�ال�ستثمار 
التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/18م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 95169263
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

-373-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

�سعيد بن �سيف بن حمود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء العاملية �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سيف بن حمود �لعامري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة كفوء �لعاملية �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢8376٠, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/1٢/٢م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط 
هاتف رقم: 99885833

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء الوطنية �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سيف بن حمود �لعامري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة كفوء �لوطنية �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢63٢86, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/1٢/6م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط 
هاتف رقم: 99885833

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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معمر بن عبداللـه بن اأحمد كوفان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سال اجلزيرة املتحدة �ش.م.م

يعلن معمر بن عبد�للـه بن �أحمد كوفان �أنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة و�سال �جلزيرة �ملتحدة 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 14٢1915, وفقا التفاق �ل�سركــاء 
�ملـــوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/14م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, 
وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99486858

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

ح�سن بن حماد بن اأدحار قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعود العربية للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�سن بن حماد بن �أدحار قطن �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ل�سعود �لعربية للتجارة - 
ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠9٠381, وللم�سفي وحـده 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 378 ر.ب: 211 
هاتف رقم: 98133334

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن اأحمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعارف الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبد�للـه بن �أحمد �لبو�سعيدي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ملعارف �لوطنية للتجارة - 
ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 6٠7643٢, وللم�سفي وحـده 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92277445
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن جمعة بن براكوه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرجان البحر الف�سي �ش.م.م

�لبحر  مرجان  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لبلو�سي  بر�كوه  بن  جمعة  بن  عبد�للـه  يعلن 
�أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 13٢9٠٢6, وللم�سفي  �لف�سي �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 98900902
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن علي بن خلفان املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآمال التل للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �لتل  �آمال  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملحروقي  خلفان  بن  علي  بن  �أحمد  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,11٢٠6٢3 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 40 ر.ب: 420
هاتف رقم: 92661190

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حمود بن علي امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم اإبراء للتجارة �ش.م.م

يعلن �سامل بن حمود بن علي �مل�سكري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة قمم �إبر�ء للتجارة �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1698٠87, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
�ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 400 ر.ب: 111
هاتف رقم: 95341490

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن عبدالرب بن اأحمد ال�سحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحري املتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن عبد�لرب بن �أحمد �ل�سحري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ل�سحري �ملتحدة 
بالرقــــم 117٢839, وفقا  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  للتجارة - ت�سامنية, 
فـي  �ل�سركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/15م,  �ملـــوؤرخ  �ل�سركــاء  التفاق 
�لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
ال�سعادة ال�سمالية - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 172 ر.ب: 215 
هاتف رقم: 95675750

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

ح�سني بن را�سد بن نا�سر البداعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج خور ر�سل للمقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سني بن ر��سد بن نا�سر �لبد�عي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة تاج خور ر�سل للمقاوالت 
وحـده  وللم�سفي   ,11٠8471 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 92175116

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

-378-



اجلريدة الر�سمية العدد )1473(

علي بن بخيت بن علي امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهبوب الغربي للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �لغربي  �لهبوب  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �مل�سيخي  علي  بن  بخيت  بن  علي  يعلن 
التفاق  وفقا   ,٢15398٠ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  ت�سامنية, 
�ل�سركــاء �ملـــوؤرخ ٢٠٢٢/1٠/٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام 
�لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 98978872
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

هالل بن زايد بن �سامل اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�سرق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن هالل بن ز�يد بن �سامل �آل عبد�ل�سالم �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة بيت �ل�سرق للتجارة 
 ,3131459 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  ت�سامنية,   - و�ملقاوالت 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99466775

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة برزمان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة لوؤلوؤة برزمان للتجارة  يعلن علي بن �سامل بن �سعيد �حلب�سي 
 ,1٠16٢54 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  ت�سامنية,   - و�ملقاوالت 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92315511
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيجان �سناو للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �سناو  تيجان  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �حلب�سي  �سعيد  بن  �سامل  بن  علي  يعلن 
و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 111741٠, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي 

كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92315511
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن حممد بن م�سعود الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإخال�ش ملواد البناء - تو�سية
يعلن �سيف بن حممد بن م�سعود �لر�جحي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �الإخال�ش ملو�د �لبناء - 
تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11736٢٠, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/1٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 3294 ر.ب: 111
هاتف رقم: 94772497 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن �سيف بن خلفان ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع ال�سام�سي االأولى للتجارة �ش.�ش.و

يعلن �سلطان بن �سيف بن خلفان �ل�سام�سي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة م�ساريع �ل�سام�سي 
 ,135٢663 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.�ش.و,  للتجارة  �الأولى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 148 ر.ب: 512
هاتف رقم: 95274927

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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خلفان بن حمد بن خلفان املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغذاء االأخ�سر للتجارة �ش.م.م
يعلن خلفان بن حمد بن خلفان �ملعويل �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �لغذ�ء �الأخ�سر للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 13٢3943, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٠/٢5م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 42 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99626862

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سامل بن عبداللـه الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف الديل للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن خالد بن �سامل بن عبد�للـه �لربيكي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �أرياف �لديل للتجارة 
وفقا   ,11٢8٢86 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية,   - و�ملقاوالت 
التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/4م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 92622289 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب مـــور �ستيفنـــــز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة �سيجيت عمان لل�سيارات �ش.م.م

يعلن مكتب مور �ستيفنز �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة جمموعة �سيجيت عمان لل�سيار�ت �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢165٢4, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/1٢/14م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

مكتب رقم: 41 - الدور الرابع - بناية رقم: 1022 - �سكة رقم: 1013 - �سارع الولج - القرم 
�ش.ب: 933 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24061000 فاك�ش رقم: 24061099
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن �سليمان بن نا�سر البداعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة ال�سا�سة الزرقاء �ش.م.م

�ل�سا�سة  نقطة  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لبد�عي  نا�سر  بن  �سليمان  بن  �سلطان  يعلن 
�أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 13٠1516, وللم�سفي  �لزرقاء �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 353 ر.ب: 315
هاتف رقم: 92317774

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن علي اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داري للتطوير التجاري - تو�سية
 - �لتجاري  �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة د�ري للتطوير  �ليافعي  يعلن علي بن �سعيد بن علي 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠53499 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99491788 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن نا�سر بن خلفان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حمد بن نا�سر بن خلفان العامري واإخوانه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن نا�سر بن خلفان �لعامري �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة حمد بن نا�سر بن 
�أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري  خلفان �لعامري و�إخو�نه للتجارة - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى 
بالرقــــم 5٠٢8418, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢1/٢/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل 
�ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حبل احلديد - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 99466126

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن �سامل بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سروح �سامراء احلديثة للتطوير واالإعمار - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سامل بن حمود �لوهيبي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سروح �سامر�ء �حلديثة 
للتطوير و�الإعمار - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11٠7٢51, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 97777295
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سروح البرتاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سامل بن حمود �لوهيبي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سروح �لبرت�ء للتجارة 
 ,11٢7798 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  ت�سامنية,   - و�ملقاوالت 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة �أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 97777295
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب رجب الكثريي و�سركاه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوليجرين �ش.م.م
يعلن مكتب رجب �لكثريي و�سركاه للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية �أنـه يقوم بت�سفـيــة 
�لـتجـــاري بالرقــــم 1٢38149,  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  �سركـــة بوليجرين �ش.م.م, و�مل�سجلـــة 
فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/9/1م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 3888 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24700138 فاك�ش رقم: 24703387

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن دهوق امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن املا�سي الدولية للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  �لدولية  �ملا�سي  �لركن  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �مل�سيخي  دهوق  بن  حممد  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,11٠8917 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة ظفار
هاتف رقم: 95343399 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عادل بن را�سد بن بريك الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العادل للحلول التجارية �ش.�ش.و
يعلن عادل بن ر��سد بن بريك �لكيومي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة �لعادل للحلول �لتجارية 
وحـده  وللم�سفي   ,1381978 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.�ش.و, 
فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�سفـيـــة  �ل�سركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 2049 ر.ب: 133
هاتف رقم: 99447778

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن علي بن �سليمان مزيود ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حممد علي �سليمان مزيود ال�سحي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن حممد بن علي بن �سليمان مزيود �ل�سحي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة حممد علي �سليمان 
مزيود �ل�سحي للتجارة �ش.�ش.و, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 144513٢, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99377794
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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ثابت بن حممد بن �سهيل م�سن الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات ظفار �ش.م.م
يعلن ثابت بن حممد بن �سهيل م�سن �لكثريي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �إجناز�ت ظفار 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11٢8٠٢6, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/15م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 92624292
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

طالل بن مبارك بن �سامل النظريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م
�أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �جلزيرة للم�ساريع  يعلن طالل بن مبارك بن �سامل �لنظريي 
�ملتكاملة �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠39٢97, وفقا التفاق 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠18/٢/19م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 27 ر.ب: 132

هاتف رقم: 92244885
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن هالل بن علي اله�سامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الفردو�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن �سامل بن هالل بن علي �له�سامي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة منارة �لفردو�ش للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠5٢8٢8, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  �ل�سركــــة فـي  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/6م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 95218232
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن دهوق بن اأحمد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنال العربية للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن دهوق بن �أحمد �مل�سيخي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �ملنال �لعربية للتجارة - 
بالرقــــم 114563٢, وللم�سفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 97223311 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن را�سد بن علي ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو را�سد ال�سكيلي للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  �ل�سكيلي  ر��سد  �أبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ل�سكيلي  بن علي  ر��سد  بن  �سيف  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠93975 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 346 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99332180

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن �سعيد بن علي اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعا�سرة للم�ساريع التجارية - تو�سية
يعلن علي بن �سعيد بن علي �ليافعي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �ملعا�سرة للم�ساريع �لتجارية - 
تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ٢153874, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/15م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99491788 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مازن بن حممد بن ثاين ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سداقة الثنائية للتجارة واالأعمال �ش.م.م

يعلن مازن بن حممد بن ثاين �ل�سليمي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ل�سد�قة �لثنائية للتجارة 
و�الأعمال �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢6359, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 95366952

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مراد بن حممد بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش ال�سرق املا�سية �ش.م.م

يعلن مر�د بن حممد بن �سعيد �لبلو�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أ�سا�ش �ل�سرق �ملا�سية 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 13٠٠645, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/19م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 92833566
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حماد بن حممد بن عبيد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرقي للتجارة �ش.م.م

يعلن حماد بن حممد بن عبيد �لرو�سدي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع �لرقي للتجارة 
وحـده  وللم�سفي   ,1٢7٠584 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 99498940

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم االأزرق للتجارة ال�ساملة - ت�سامنية

يعلن حماد بن حممد بن عبيد �لرو�سدي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ل�سهم �الأزرق للتجارة 
�ل�ساملة - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1188311, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 99414170

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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راجي ماثيو فارجي�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقل االأخ�سر الدويل �ش.م.م

�ش.م.م,  �لدويل  �الأخ�سر  �حلقل  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  فارجي�ش  ماثيو  ر�جي  يعلن 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11٠٢49٠, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
�ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99269445
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سامل بن مبارك بن �سليم املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االعتماد الذهبية �ش.م.م

�العتماد  م�ساريع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملحرزي  �سليم  بن  مبارك  بن  �سامل  يعلن 
�لذهبية �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠34٠17, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املوالح - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1359 ر.ب: 132
هاتف رقم: 92399272

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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معاذ بن علي بن نا�سر اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهجة الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلن معاذ بن علي بن نا�سر �ليافعي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ملهجة �لوطنية للتجارة 
وحـده  وللم�سفي   ,1336947 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99584747
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمال العاطفي و�سركائه للتجارة �ش.م.م

يعلن معاذ بن علي بن نا�سر �ليافعي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة كمال �لعاطفي و�سركائه 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1336814, وللم�سفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99584747
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العاملية للم�ساريع الدولية �ش.م.م
�لعاملية  �خلليج  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبد�للـه  يعلن 
�أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠44566,  لـــدى  للم�ساريع �لدولية �ش.م.م, و�مل�سجلـــة 
فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/18م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99267653

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية احلديثة ال�ساملة �ش.م.م

�حلديثة  �لعاملية  �ل�سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبد�للـه  يعلن 
�ل�ساملة �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢338٢9, وفقا التفاق 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/18م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 644 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99267653

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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فقري بن ح�سن بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العرب لل�سرياميك �ش.م.م

يعلن فقري بن ح�سن بن علي �لزدجايل �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة مركز �لعرب لل�سري�ميك 
�ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1351636, وفقا التفاق �ل�سركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/11/٢3م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 1724 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99334786

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

عبدالقادر بن حممد بن عو�ش العجيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عنوان اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبد�لقادر بن حممد بن عو�ش �لعجيلي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة عنو�ن �جلنوب 
للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 115٠٠9٠, 
وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة ظفار
هاتف رقم: 92877770

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اأ�سامة بن حممد بن ظفار الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع النيل اخلالد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �أ�سامة بن حممد بن ظفار �لرو��ش �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع �لنيل �خلالد 
للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ٢148٢93, 
فـي  �ل�سركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/1٢/11م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 277 ر.ب: 211
هاتف رقم: 99095000

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

طه بن اأحمد بن حممد ال�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ش االأ�سد �ش.م.م
�ش.م.م,  �الأ�سد  ر�أ�ش  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �ل�سرفـي  حممد  بن  �أحمد  بن  طه  يعلن 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٢638٠7, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركــــة  حـــق متثيــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/6/6م, 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 3802 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99470494

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن جمعة بن �سامل العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سامل بن جمعة بن �سامل العربي و�سريكه - ت�سامنية

يعلن �سامل بن جمعة بن �سامل �لعربي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سامل بن جمعة بن �سامل 
�لعربي و�سريكه - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 7٠31866, 
وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/18م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 492 ر.ب: 511
هاتف رقم: 95175575 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن ح�سن بن حممد املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات الفاخرة �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد �ملجيني �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �ل�سيار�ت �لفاخرة �ش.م.م, 
و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1433393, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل 
�ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 962 ر.ب: 131
هاتف رقم: 99313743

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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جنيب بن عبداللـه بن م�سلم الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح االأبي�ش العاملية �ش.م.م

�الأبي�ش  �جلناح  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لغافري  م�سلم  بن  عبد�للـه  بن  جنيب  يعلن 
�لعاملية �ش.م.م, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1331٠48, وفقا التفاق 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/11/٢8م, وللم�سفي وحـده حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 2672 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99669696

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن جميل بن �سليم العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الطحامي احلديثة - تو�سية

 - �لطحامي �حلديثة  �سركة طيف  بت�سفـيــة  يقوم  �أنـه  �لعوي�سي  �سليم  بن  بن جميل  �سعيد  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,1٢77893 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 3 ر.ب: 421
هاتف رقم: 92200290 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن خليفة بن حممد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حف�سة للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  �أبو حف�سة  بت�سفـيــة �سركة  �أنـه يقوم  �لعمر�ين  يعلن حممد بن خليفة بن حممد 
وحـده  وللم�سفي   ,33٠7956 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 25 ر.ب: 321
هاتف رقم: 99339951

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن حممد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع �سياء احلالنيات للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن علي بن �سامل بن حممد �ل�سعيدي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سياء �حلالنيات 
للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1147458, 
فـي  �ل�سركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1/٢6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 90888803
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش احلجر الدولية �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد �لفار�سي �أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �أر�ش �حلجر �لدولية 
وحـده  وللم�سفي   ,1٢9466٢ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�سجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�سجلـــة  �ش.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 1040 ر.ب: 311

هاتف رقم: 94657805 - 94004445
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية لوى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
�أنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة روؤية لوى للتجارة  يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن حممد �لغيثي 
و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�سجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 11٢6131, وفقا 
التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/14م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�سركــة فـي �لت�سفـيــة 
�أمام �لغـيـر, وعلى �جلميع مر�جعة �مل�سفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 325 ر.ب: 345
هاتف رقم: 97799421

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

مكتب الفي�سل لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلكيم املتحدة �ش.م.م

يعلـن مكتب الفي�سل لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة احلكيم املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلـة 

لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٥٦٤٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اأحمد بن حممد بن علي املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعيلي واملقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن حممد بن علي املقبايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال�سعيلي واملقبايل للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٣٦٣٨٩، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
يعقوب بن حمود بن حميد الرا�سدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سمد اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن يعقوب بن حمود بن حميد الرا�سدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة تالل �سمد اجلديدة 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٧٤٠٦٧، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�سويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سليمــــان بن �سالــــم بن �سليمـــــان ال�سولــــي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة النيل احلديثة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٧٥٩٥٥٨، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م

يعلـن مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة االآفاق التجارية املتكاملة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٦٦٢٤٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حميد بن �سيف بن �سامل املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سيف بن �سامل بن حمد املقبايل واأوالده �سامل وحميد - ت�سامنية

يعلـن حميد بن �سيف بن �سامل املقبايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سيف بن �سامل بن حمد املقبايل 

واأوالده �سامل وحميد - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٣٠٤١١٧٤، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
ثني بن را�سد املنجي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالذ الطري الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن ثني بن را�سد املنجي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة مالذ الطري الوطنية للتجارة واملقاوالت - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،٦٠٨٤٥١٦ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
علي بن �سامل بن م�سعود النزواين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال البحرية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  البحرية  الرمال  ل�سركـة  امل�سفي  النزواين ب�سفـتــه  �سامل بن م�سعود  يعلـن علي بن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،٨٠٥٥٤٨٣ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

عبداللـه بن جمعان بن �سعيد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطايا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  املطايا  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سنفري  �سعيد  بن  جمعان  بن  عبداللـه  يعلـن 

انتهاء  عـن   ،٢٠٥٥٢٠١ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
را�سد بن �سامل بن خمي�ش الرزيقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر امل�سنعة �ش.م.م

يعلـن را�سد بن �سامل بن خمي�ش الرزيقي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة منابر امل�سنعة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٩٠٧٤٧، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سامل بن عبداللـه الربواين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد العربي للمقاوالت �ش.م.م

�ش.م.م،  للمقاوالت  العربي  االحتاد  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الربواين  عبداللـه  بن  �سامل  يعلـن 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٣٧٢٠٢٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
زيانة بنت هالل بن ماجد االإ�سماعيلية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحارة الدولية �ش.م.م

تعلـن زيانة بنت هالل بن ماجد االإ�سماعيلية ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة ال�سحارة الدولية 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٦٩٧٨١ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

فاطمة عبداللـه خان اأمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة عبداللـه للتجارة �ش.م.م

تعلـن فاطمة عبداللـه خان اأمري ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة فاطمة عبداللـه للتجارة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٥٥٦٤٢٨، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
فهد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن فهد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�سارف امل�سيبي للتجارة - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،٧٠٧٦٥٦٨ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
زايد بن عبداللـه بن حممد النا�سري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية

يعلـن زايد بن عبداللـه بن حممد النا�سري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ينقل الع�سرية للم�ساريع 

املا�سية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٧٠٥٢٧، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن علي بن عبداللـه الغاوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكان الذهبي لالإن�ساءات �ش.م.م

الذهبــي  املكـــان  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  الغــــاوي  بن عبداللـــه  علـــي  بن  يعلـن عبداللــــه 

١٢٢٧٨٣٩، عـن انتهاء  الـتجـاري بالرقم  اأمانـة ال�سجـل  لالإن�ساءات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

را�سد بن خمي�ش بن حمد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد التطوير للم�ساريع - ت�سامنية

يعلن را�سد بن خمي�ش بن حمد ال�ساعدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة رواد التطويـر للم�ساريع - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٠٧٨٤٥٤ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حمود بن �سامل بن حمود الهدابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبجد الوطنية - ت�سامنية

يعلن حمود بن �سامل بن حمود الهدابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة االأبجد الوطنية - ت�سامنية، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٣١١١٣، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
منيب بن حممد بن �سالح ال�ساحلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربنوف للتجارة - تو�سية

يعلن منيب بن حممد بن �سالح ال�ساحلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الربنوف للتجارة - تو�سية، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٣٢١٨٨٠٥، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حممد بن �سامل بن خنيفر احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غياثي الهند�سية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن �سامل بن خنيفر احلجري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة غياثي الهند�سية للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٢٧٤٣٦، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

يحيى بن �سعيد بن نا�سر ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمرة فنجاء الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن يحيى بن �سعيد بن نا�سر ال�سيابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جمــرة فنجـــاء الذهبيـــة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٧١٧٢٢، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق املنى املتحدة �ش.م.م

يعلن مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اآفاق املنى املتحدة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٧٩٩٣٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
ماجد بن �سيف بن ماجد املحروقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحروقي للنقليات واال�ستثمار �ش.م.م

للنقليـــات  املحروقـــي  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  املحروقي  بن ماجد  �سيــف  بن  يعلن ماجــد 

١٠٥٦٤٧٤، عـن انتهاء  واال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سنني بن �سليمان بن را�سد الكحايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الباطنة احلديثة �ش.م.م

يعلن �سنني بن �سليمان بن را�سد الكحايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة واحة الباطنة احلديثة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٧٥٩٣٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

بدر بن نا�سر بن حمود الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن مطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن بدر بن نا�سر بن حمود الرا�سدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ح�سني بن مطري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٤٦٨٥٦، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواق املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة االأ�سواق املتحدة للتجارة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٢٠٨٠٠٦٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ش.م.م

يعلن �سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الآيل الباطنة للخدمات 

انتهاء  عـن   ،٣١٩٩٥٥٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  والت�سويق 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حافظ بن حممد بن �سلطان ال�سيباين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قالئد ال�سمال للتجارة - ت�سامنية

يعلن حافظ بن حممد بن �سلطان ال�سيباين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريع قالئد ال�سمال 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٨٥٤٩٤، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

نا�سر بن خلفان بن عبيد الفطي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر الفطي�سي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن نا�سر بن خلفان بن عبيد الفطي�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة نا�سر الفطي�سي واأوالده 

انتهاء  ٣١٣٧٦٣٥، عـن  بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - تو�سية، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتى ال�ساعد للتجارة �ش.م.م

يعلن فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الفتى ال�ساعد للتجارة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٣٥٨٧٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود ب�سفـته امل�سفي ل�سركة احلياة لل�سفر وال�سياحة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٤٦٤٧٤، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٢٠٣١١٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

-409-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سامل بن �سعيد بن عامر احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الغالجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سامل بن �سعيد بن عامر احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة بهجة الغالجي للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٣٧٢١٧، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب الربكة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  الربكة  درب  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  العامري  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  يعلن 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٤١١١٤، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اأحمد بن م�سلم بن عي�سى املع�سني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الريف للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن اأحمد بن م�سلم بن عي�سى املع�سني ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مـــروج الريـــف للتجـــارة 

واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٢١٨٩٧٤٧، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سامل بن �سعيد بن خمي�ش امل�سرفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حزام �ساطئ اخلليج للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن �سعيد بن خمي�ش امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة حـــزام �ساطـــئ اخلليـــج 

انتهاء  ١٠٤٨٣٧١، عـن  بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - تو�سية، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة االأداء ال�سحيح ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد ب�سفـته امل�سفي ل�سركة االأداء ال�سحيح ال�ساملة 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٢٢١٦٠٧٨، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأبو ميثم الزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريع اأبو ميثم الزدجايل 

للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٤٣٤١١، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حممد بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماك�سويل لالأحجار �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ماك�سويل لالأحجار �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٧٨٩٣٧٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حممد بن �سعيد بن را�سد املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن خويطر للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن �سعيد بن را�سد املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ابن خويطر للتجارة - تو�سية، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١١٦٨١٩، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اأحمد بن عو�ش بن اأحمد بيت علي مقدم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد اجلنوبية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن اأحمد بن عو�ش بن اأحمد بيت علي مقدم ب�سفـته امل�سفي ل�سركة االحتاد اجلنوبية 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠١٩٧٢٢، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عادل بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامر املتحدة �ش.م.م

يعلن عادل بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة املغامر املتحدة �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٢٣٥٠١، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
مرمي اأحمد علي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط يتي �ش.م.م

تعلـن مريــم اأحمــد علــي ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة خـــط يتـــي �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة 

القانونـي  الكيــان  الت�سفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  ١١٧٠٥٢٦، عـن  الـتجـاري بالرقم  ال�سجـل 

لل�سركة.

امل�سفــية
�سمية بنت �سمبيه بن اإبراهيم البلو�سية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريال املتحدة للتجارة - ت�سامنية

تعلـن �سمية بنت �سمبيه بن اإبراهيم البلو�سية ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة الريــــال املتحـــدة 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠١٦٥٦٨، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سعيد بن حممد بن را�سد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة املغامر لتنظيم واإدارة وت�سويق االأحداث الريا�سية واملغامرات �ش.م.م

يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد احلجري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة املغامر لتنظيم واإدارة وت�سويق 

الـتجـاري بالرقم  اأمانـة ال�سجـل  االأحــداث الريا�سيـــة واملغامـــرات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 

١٢٦٨٨٨٢، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
خلفان بن �سعيد بن �سامل ال�سبحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني �سبح للتجارة واملقاوالت - تو�سية

بنـــي �سبـــح للتجـــارة  يعلن خلفـان بن �سعيــد بن �سالــم ال�سبحـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة 

واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٥١٤٩٦٩٠، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإ�سماعيل بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطا�ش �سحار التجارية �ش.م.م

يعلن اإ�سماعيل بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة قرطا�ش �سحار 

انتهاء  عـن   ،١٣٧٨٤١٦ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التجارية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
علي بن غامن بن �سامل ال�سنفري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء بونت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجــارة  بونــت  اأ�ســـواء  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سنفري  �سامل  بن  غامن  بن  علي  يعلن 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٦٦٨٢٨، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة العاملية �ش.م.م 

يعلن اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة القدرة العاملية �ش.م.م، 

وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٠٤٢٢٩٨ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأجواء الطريف احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

اأجواء الطريف احلديثة  اأحمد العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة  يعلن عبداللـه بن حممد بن 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٨٣٤٥٧، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع املي�سور للمنتجات احلديدية �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�سنع املي�سور للمنتجات 

احلديــدية �ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ٣١٧٤٧٦٠، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرار احلا�سم للتجارة - ت�سامنية 

يعلن عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة القرار احلا�سم للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــم ١٠٥٤٢١٢، عــــن انتهـــاء اأعــمــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

غامن بن �سطيط بن �سعيد القعنوين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات الوطن االأخ�سر للتجارة - تو�سية

يعلن غامن بن �سطيط بن �سعيد القعنوين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مل�سات الوطن االأخ�سر 

انتهاء  ١٢٨٢١٦٤، عـن  بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - تو�سية، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الربكة اخل�سراء للتجارة �ش.م.م

يعلن غامن بن �سطيط بن �سعيد القعنوين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأر�ش الربكة اخل�سراء 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٢٧٤٥٨٢، عـن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبدالعزيز بن �سعيد بن اأحمد عكعاك

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد بن اأحمد �سعيد عكعاك واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن اأحمد عكعاك ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سعيد بن اأحمد �سعيد 

عكعاك واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 

٢١٥٣٠٦٨، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
ح�سن بن يو�سف بن داود ال�سالواين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفي�ش العرب للتجارة �ش.م.م

يعلن ح�سن بن يو�سف بن داود ال�سالواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة  نفي�ش العرب للتجارة �ش.م.م، 

وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٤٤٢٨٣ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

حممد بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املازم الوطنية �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن علي البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة  �سما املازم الوطنية �ش.م.م، 

وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٧٠٩٦٩ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
فيا�ش بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجاد وح�سني للتجارة �ش.م.م

يعلن فيا�ش بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سجاد وح�سني 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٦٥٢٦٧٢، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز تقى للت�سوق �ش.م.م

يعلن فيا�ش بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مركز تقى للت�سوق 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٦٥٧٨٠١، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حمود بن �سامل بن �سنون ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنيف اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمود بن �سامل بن �سنون ال�سيابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جنيف اخل�سراء للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٣٣٧٣٠، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

مكتب الروؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع ال�سمال للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب الروؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركة نبع ال�سمال للتجارة - 

تو�سيــــة، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقم ١٠١٢٣٠٧، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حممد بن م�سلم بن علي علوبة الربعمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستقرار العربية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن م�سلم بن علي علوبة الربعمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اال�ستقرار العربية 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٧٢٨٣٧، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حممد بن �سامل بن خنيفر احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الهفوف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سامل بن خنيفر احلجري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مرتفعات الهفوف للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٦٧٩٢٠، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عمار بن اأحمد الروا�ش

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عمار بن اأحمد �سامليني الروا�ش و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن عمار بن اأحمد الروا�ش ب�سفـته امل�سفي ل�سركة عمار بن اأحمد �سامليني الروا�ش و�سريكه 

انتهاء  ١١٨١٤٢٥، عـن  بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - تو�سية، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

روبينا بنت �سليمان بن �سعبان ال�سندية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما ثمريت الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلـن روبينا بنت �سليمان بن �سعبان ال�سندية ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة �سما ثمريت الذهبية 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١١٤٩١٩٦، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
اأمل بنت �سعيد بن �سامل الرحبية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سيم اخليال الربونزي �ش.م.م

تعلـن اأمل بنـــت �سعيـــد بن �سالــــم الرحبيـــة ب�سفـتــهــا امل�سفيــة ل�سركــة مرا�سيــــم اخليـــال 

انتهاء  عـن   ،١٣٤٧٤٥٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الربونزي 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
عبدالرحمن بن حممد بن عبداللـه العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الوقبة ال�ساملة �ش.م.م

الوقبة  ل�سركـة تالل  امل�سفي  ب�سفـتــه  العلوي  يعلـن عبدالرحمن بن حممد بن عبداللـه 

انتهاء  عـن   ،١١٥٩٠١٥ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
في�سل بن خالد بن مرهون ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى اجلزيرة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن في�سل بن خالد بن مرهون ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سدى اجلزيرة ال�ساملة 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ١٠٨٨٧٧٥، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

ماجد بن خليفة بن �سامل ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج نزوى احلديثة - ت�سامنية

 - احلديثة  نزوى  اأبراج  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سكيلي  �سامل  بن  خليفة  بن  ماجد  يعلـن 

ت�سامنية، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم ١١٦٨٣٦٦، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
داود بن �سليمان بن �سالح الراجحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيد للطاقة �ش.م.م

يعلـن داود بن �سليمان بن �سالح الراجحي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال�سيد للطاقة �ش.م.م، 

وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٢٤٣٥٧٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنار للتموين وال�سيافة �ش.م.م

للتمويـــن  املنــــار  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الراجحــي  �سالــح  بن  �سليمــان  بن  داود  يعلـن 

انتهاء  عـن   ،١٣١٢٦٩١ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م،  وال�سيافة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن نا�سر بن حمدان اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �سيح  اأم  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  اللواتي  بن حمدان  نا�سر  بن  عبداللـه  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٥١٣٢٣٠ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة براحة الفلج للتجارة - ت�شامنية

الفلـــج  براحـــة  ل�شركــة  امل�شفيــة  ب�شفـتــهــا  الرو�شدية  حممد  بن  علي  بنت  فاطمة  تعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم ٣٢٢٨٥٩٢، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شياء الربميي �ش.م.م

تعلـن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية ب�شفـتــهــا امل�شفيــة ل�شركــة �شياء الربميي �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم ١٠١٠٦٥٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الدلو احلديثة �ش.م.م

تعلـن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية ب�شفـتــهــا امل�شفيــة ل�شركـــــة م�شاريـــع الدلـــو 

احلديثـــة �ش.م.م، وامل�شجلــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم ١١٧١٦٠٩، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش العطور للتجارة - تو�شية

تعلـن فاطمــة بنت علـــــي بن حممد الرو�شديــة ب�شفـتــهــا امل�شفـيــة ل�شركــة اأر�ش العطـــور 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم ٣٣٠١٧٨٨، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

�سيف بن �سعيد بن اأحمد الريامي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثوابت ال�سمال للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سيف بن �سعيد بن اأحمد الريامي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ثوابت ال�سمال للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١١٤١٥٦٥، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

حممد بن خلفان القريني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحم ال�ساخمة الوطنية - ت�سامنية

يعلـن حممد بن خلفان القريني ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريع �سحم ال�ساخمة الوطنية - 

اأعــمال  انتهاء  ١١٤١٤١٥، عـن  بالرقم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانة  وامل�سجلـــة لدى  ت�سامنيـــة، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن نا�سر البطا�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز االحتاد اخلليجي للمقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن عبداللـه بن نا�سر البطا�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة رموز االحتاد اخلليجي 

للمقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقــم ١٢٨٣٤٧٥، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

هاين عبداللـه عبدالر�سول
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للغو�ش واخلدمات الفنية البحرية �ش.م.م

يعلـن هاين عبداللـه عبدالر�شول ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جمان للغو�ص واخلدمات الفنية 

انتهاء  عـن   ،١١٧٥٠٤٠ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  �ص.م.م،  البحرية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعدن النادر �ش.م.م

النـــادر �ص.م.م،  املعـــدن  يعلـن وهاب بن مراد بن عي�شى البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٣٠٤٤٤٦ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب �سعيد الغفيلي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول م�سقط للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  القانونية  واال�شت�شـارات  للمحامـــاة  الغفيــلي  �شعيد  مكتب  يعلـن 

الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  �ص.م.م،  احلديثـــة  للم�شاريـــع  م�شقـــط  اأ�شطــول 

بالرقــم ١١٥٧٢٠٧، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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