
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1464(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

مبنح اجلن�سية العمانيـة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/65 

باإ�سدار ترخي�ص من الفئة األأولى لل�سركـة العمانيـة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/66 

للبنـى األأ�سا�سيـة للتقنيـة ألإن�ساء وت�سغيل البنية 

األأ�سا�سية غري الن�سطة ألأبراج األت�ساألت.

�سلطنة  النفطية بني حكومة  األتفاقية  باإجازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/67 

بي.فـي  عمان  املتكامل  للغاز  �سل  و�سركة  عمان 

و�سركة العز لتنمية الغاز �ص.م.م و�سركة توتال 

اأيرنجيز اإيبي عمان بلوك 11 ا�ص.اي.ا�ص للمنطقة 

رقم )11(.

بتعديل بع�ص اأحكام قانون اجلزاء. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/68 

بتعديل بع�ص اأحكام قانون األإجراءات اجلزائية. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/69 
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قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                           وزارة العـدل وال�سـوؤون القانونيـة

�سـادر فـــي 2022/10/17 بتخويل �سفة ال�سبطية  قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/100 
الق�سائية لبع�ص موظفـي جهاز ال�سرائب.

                                 �سرطــة عمـــان ال�سلطانيـــة
اأحكـام  بعـ�ص  بتعديـل   2022/10/17 فـــي  �سـادر  قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2022/195 

الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة األأجانب.
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
�سـادر فـــي 2022/10/13 باإ�سدار الالئحة التنظيمية  قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2022/443 

ملراكز �سند للخدمات.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات األخرتاع املمنوحة.
اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات األخرتاع املقبولة.

األإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

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

ا�ستدراك.
                                            األأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�سـات

اإعالن عن اإعادة طرح املناق�سات اأرقام 48 و49 و2022/50.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق الذكي اجلديد �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنمية اإزكي �ص.م.ع.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة املتقدمة للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر عمان �ص.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النا�سر املا�سية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق احلرملي للمقاوألت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات الذكية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول التقنية ال�سناعية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ص القافلة للتجارة واملقاوألت �ص.م.م.
واأخيـــه  باعبـــاد  اأحمد بن عمر بن حمـــمد  الت�سفـية ل�سركة  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة ملار للتموين �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غفو�ص للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار البناء �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناهي للتجارة وا�سترياد قطع غيار ال�سيارات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن حمــمد بن علــي الربيكــي واأوألده 

للتجارة واملقاوألت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ م�سقط العاملية للتجارة واملقاوألت �ص.م.م.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن �سامل الربيعي للتجارة -  اإعالن عن بدء 
ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكافل الو�سيل - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجمي واجلابري للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة فكتوريا �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة األأطالل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�سميان للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركاز للتجارة ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية اآ�سيا �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع جند للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة املر�سي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهيثم احلديثة للتجارة واملقاوألت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين واأوألده - تو�سية.

رقم 
ال�سفحة
156
156
157
157
158

158
159
159
160
160

161
161

162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
167
167



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواهد الزمن املتحدة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواهد عيون بغداد �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدمي للتجارة واملقاوألت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات التفوق الذهبية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون البطحاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربى املعمور للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار حتا للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال ال�سرق األأو�سط للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معوله بن �سم�ص للتعمري �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبهار املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر غلفا �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الكورية للتجارة واخلدمات الهند�سية �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليوط الذهبية املتحدة �ص.م.م.
اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة م�سقط للمكمالت الغذائية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر ظفار للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر األمتداد ال�ساملة للتجارة واملقاوألت - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية املثالية العربية للتجارة واملقاوألت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف دم�سق للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم املزيونة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم املزيونة احلديثة للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات بركاء للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبة اخل�سراء للتجارة الرائدة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق األأو�سط للمعدات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم بريوت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج امل�سنعة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انطالقة املجد للتجارة �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بيان املتكاملة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة م�سقط املثالية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سحم املتميزة للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التيامن الدولية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مالك حممد احلو�سني للتجارة واملقاوألت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املعمورة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سما الغليلة احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سيح الذهبي للتجارة واخلدمات - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوابر �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال عمالء للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اخلويرية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص ال�ساخمات لل�سم�سرة العقارية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط امل�سيئة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سليط للتجارة �ص.�ص.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن �سعيد ال�سعيدي واأوألده للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة علي �سليمان و�سركاه الطبية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأف�سل للم�ساريع ال�سحية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثيا والفواني�ص لالأدوات الكهربائية - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـيةل�سركة �ساطئ الطيبات للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمــان بن اأحمــد بن حمــمد ال�سافعــي 

و�سركاه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيانة الدقيقة لالإلكرتونيات - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر حموت ال�ساملة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والعربي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الذهبية لالأعمال والتنمية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سويحرة للتجارة واملقاوألت �ص.�ص.و.

181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
185
185
186
186
186
186
187
187
187
187

188
188
188
188
189
189



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهرة للتعدين �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤيا اخلري للم�ساريع الع�سرية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر الدويكي و�سركاه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوألت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للبناء واملقاوألت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز دار الندى �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحربة الذهبية للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي مراد وابنه للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخيل اللوج�ستية الدولية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ املحيط �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روية �سامل للتجارة )�سركة منطقة حرة( �ص.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأجرا�ص ال�سفراء للتجارة - ت�سامنية.
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أل�سكو �ص.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/65

مبنــح اجلن�سيــــة العمانيــــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

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

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 20 مــن ربيع الأول �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ١6 مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

ال�ســــــــــــــــــــمم

اإبراهيــــم عايــــــــ�ض �سالــــــم بيت �سعـــد ثوعار1

اأحمــــــــــد �سالــــــــم �سعيـــــــد رغبــــــــون باحلـــــاف2

اأحمـــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــــــد اأبـــــــــــــــو دراز3

اأحمـــــــــــــــد مبــــــــــــــارك �سعيــــــــــــــــــد زعبنــــــــــــــوت4

اأزيــــــــــــــــــــــــــــــــده خميـــــــــــــــــــــــــــــ�ض علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي5

اأ�ستـــــا خاتــــــون �ساهـــد خـــــــــان اإقبـــــال خـــــــان6

ا�ســــرى بيجــــم اأيــــــوب خـان ريا�ســـة يونــــــــ�ض7

اأ�سماء يوني�سا حممد �سريف حممد مقبول8

اأ�سمـــــــــــــــــــــــــــــاء �ساهـــــــــــــــد ح�ســـــــــــني ر�ســـــــوي9

ا�سومــــــــان دايكـــــــان عبداللطيـــف م�سطفــى10

اآ�سيـــــا بيجــــــم حممـــــــد حاجــــي عبــدالقيــــوم11

اآ�سيــــــــــــــا بيــــــر بخـــــــــ�ض مو�ســـــــــى البلو�سيـــــــة12

اآ�سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــد ح�ســــــــــــــــــــــــــــني13

اأ�سيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــد زاهــــــــــــــــــــــــــــــر14

اأفــ�سل فاطمــة حممــد ح�ســني علــي �سوفـي15

اأمتــــــول بيجــم عبـــدالغفــــور خــان علـي خان16

اأمـــــــــــــــــــــــــل اأبوبكــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــر جابـــــــــــــــــــــــر17
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

ال�ســــــــــــــــــــمم

اأمــــــــــــل فــــــــــاروق عبـــــدالواحــــــــــد اإبراهيــــــــــم18

اآمنـــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــد علــــــــــــــي ال�سيبانيـــــــــــــة19

اأميـــــــــــــت كيمجــــــــــي ك�سنـــــــــــدا�ض غانــــــــــــدي20

اأميمــــــــــــــــة را�ســــــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــد الغيثيـــــــــــــــــة21

بخيــــــــــــت اأحمــــــــــــــد نويجـــــــــــــــــع قم�سيــــــــــــت22

بخـــــيت �سعيــد غمــال�ض معكـــوف زعبنـــــــوت23

ب�ســــــــــــــــــرى خليـــــــــــــــــل كعيــــــــــــــد احلمرانـــــــــي24

بريانـــــــــــــــــــــــــي مبـــــــــــــــــــــــــــــارك اوميتـــــــــــــــــــــــــان25

تــــاج ن�ســـاء حممـــد اإ�سماعــيل �سمــ�ض الدين26

تــــــــــــــــــــــــاج بيبـــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــرام يا�ســـــــــــــــــــني27

تبيـــــــــــان عبــــــــــدالقـــــــــــادر عبداللـــــــه �سعـــــــــــد28

تنيــــــــــــــــات بانـــــــــــــــو حممــــــــــــــد فا�سيوديــــــــــــــن29

جـــــــــــــــــــــــالل مــــــــــالك حممــــــــــــــــــد اأكــــــــــــــــــــــرم30

جميلـــــــــــــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــــــــــــان بنــــــــــــــــــــــــــــــــدوك31

جهنجري بيجم واجد علي خان حميد خان32

جوخـــــــــــــــــة علـــــــــــــــي �سيــــــــــــــــف ال�سق�سيــــــــــــــــة33

جوخــــــــــــــــــــــــــــــه �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �سبيــــــــــــــــــــــــــــــح34

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

ال�ســــــــــــــــــــمم

جـــــــــــــــــــــــول الن�ســـــــــــــــــــــاء فايــــــــــــــــــــــز حممــــــــــــــــــــد35

ح�سنـــــــــــــــــى عبداللــــــــــــــه نا�ســـــــــــــــــر الربوانيـــــــة36

ح�ســـــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــي حم�ســــــــــــــــن النهـــــــــــــــــاري37

ح�سينة بيجم حممد ا�سالم حاجي حممد اإبراهيم38

ح�سينــــــة بيجـــــــم حممـــــد غفـــار خــــان حممـــــد39

حليمــــــــــــــــــــة ربيــــــــــــــــــع بن ربيــــــــــــــــع �سنكــــــــــــــــــور40

حميــــــــــــــــــدة حممــــــــــــــــد عمـــــــــــــــر دور حممـــــــــــد41

حميــــــــــرا عبداللـــــــه عبــــدالرحمـــــن البلو�سيــــة42

حميــــــــــــرا عبـــــداجلبــــــــــــار حممــــــــــد عثمـــــــــــــان43

خاتيــــــــــزا بانــــــو مكتــــــوم �ساحــــــب باجــــــالكوت44

خميــــــــــــــــ�ض مبـــــــــــــــــروك ح�ســـــــــــن ال�سحــــــــــاري45

خيـــــــر بــــي بـــي جــــــــادو �سيــــــــــــــران البلو�سيــــــــــة46

خيــــــــر بـــــــي بــــــي موريــــــد �سمبيـــــــــه البلو�سيــــــة47
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مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــم �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد173

مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �سالــــــــــــــــــــــــــــــح حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود174

مريــــــــــــــــــــــــــــــم عامــــــــــــــــــــــــــــــر �سالـــــــــــــــــــــم النهــــــــــــــــــــدي175

مريـــــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــزام176

م�سلــــــــــــــــــــــم عبداللـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــي كل�ســــــــــــــــــــــــــــــات177

م�سلـــــــــــــــــــــــح م�سلــــــــــــــــــــــم �سالـــــــــــــــــــــم احلريـــــــــــــــــــــزي178

مـــــلك نــــــور الديــــــن م�سعــــــــــــود حممــــــد خ�ســــــــــــري179

مليكــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــد ال�سكـــــــــــــــــــــور حممــــــــــــــــــــــــــــــد180

منـــــــــــــــــــــــــى حممــــــــــــــــــــــــــد ح�ســــــــــــــــــــــــــــــني احلـــــــــــــــــــــاج181

منيــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــالك حم�ســــــــــــــــــــن احلارثيــــــــــــــــــــــة182

راجناين �سوجاثادا�سا هينيابو هامي مها جاماجي183

مهرجــــــــــــــــــــان للــــــــــــــــــه عثمــــــــــــــــــــــــان البلو�سيــــــــــــــــــة184

مهريــــــــــــــــــــــــــــــة قيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد185

مي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــرت تي�سيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه186

مينــــــــــــــــــــــــــي كايــــــــــــــــــــــال�ض �سنـــــــــــــــدرا دوجـــــــــــــــــــــــــــرا187

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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ميهـــار خاتــــون حاجي �ساكر �سمبيه البلو�سية188

ناديــــــــــــــــــة �سديـــــــــــــــــــــــق رزق اللــــــه بــــــــــــــــــــــــالل189

ناديــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي اأبو زيــــــــــــــــــد190

نـــــــاز�ض مــــــــــــراد بخــــــــــــ�ض رجــــــــــــب البلو�سيــــــة191

نــــــــــــازل مــــــــــــــــــزار اإبراهيــــــــــــــــــم البلو�سيــــــــــــــــــة192

نبيــــــــــــل احمــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي اأبــــــــــــــــــــــــو دراز193

جنيــــــــــــــــــب احمــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــي اأبــــــــــــــــــو دراز194

جنيبــــــــــــة كريــــــــــــــــــم بخــــــــــــــــــ�ض مال بــــــــــــخ�ض195

جنيبــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــد علــــــــــــي درا البلو�سيــــــة196

ن�سريـــــــــن بيجــــــــــــم �سيــــــــــــد اإ�سماعيــــــل ح�ســــن197

ن�سريــــن بيجــــــم �سيــــــخ ر�سيــــــد �سيــــــخ ح�ســــــني198

ن�سيـــم بيجــــــم اإ�سماعـــــيل خـــــان مقبـــــول خــان199

ن�سيم بيجم منور علي خان حمبوب علي خان200

ن�سيــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــد اأنــــــــــــــــــور من�ســـــــــــــــــور201

نعيمــــــــــــــــــة بابــــــــــــــــــو ح�ســــــــــــــــــك البلو�سيـــــــــــــــــــة202

نعيـمــــــــــــــــة كريــــــــــــــــم بخــــــــ�ض مــــــــــــال بخــــــــــــ�ض 203

نهـــــــــــــــــــــــى اأحمـــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــد204
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نـــور الديـــــن م�سعــــــود حممــــــد خ�ســــــــــــــــــري205

نــــــــــور بيجــــــــــــم ب�سيــــــــــــر الديــــــــــــن اأحمــــــــــــد206

نــــور جهــــــان خدابخــــــ�ض عمــــــر البلو�سيـــــــــــة207

نيمـــــــــــــــــو حاجــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــي يو�ســــــــــــــــــــــــف208

هــــــــــــــــــدى عبداللــــــــــــه مر�ســــــــــــــــــد �سالــــــــــــــــح209

وحيــــــــــــــــــــــــدة �سانــــــــــــــــــد �سيــــــــــــــــــخ �سيــــــــــــــــــــــــد210

وردو يحيــــــــــــــــــى �سعيــــــــــــــــــد البو�سعيديــــــــــــــــة211

و�سيـــــم بيجـــم حمبـــوب خـــان موؤمــــــن خــــــان212

وليــــــــــــــد حممــــــــــــــــد �سليــــــــــــــــــــــم نقــــــــــــــــــــــــا�ض213

يا�سمني �سلطانة �سيد حمبوب �سيد �ساحب214

يا�سمــــــــــــني عبداللــــــــــــه علــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــد215

يو�ســــــــــــف مو�ســــــــــــــــــى عمــــــــــــر البلو�ســــــــــــــــــــي216

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ 

äÉ``jƒàëŸG
∫hC’G Aõ``÷G

á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
.äÉØjô©J :(1) IOÉ``ŸG
.∫É```````````éŸG :(2) IOÉŸG

.¢ü«NÎdG Ωƒ°SQh IhÉJE’G :(3) IOÉŸG
.IóŸG :(4) IOÉŸG

 .πjó©àdG :(5) IOÉŸG
.AÉ¨dE’G :(6) IOÉŸG

.AÉ¡àf’G :(7) IOÉŸG
 .ΩGõàd’G :(8) IOÉŸG

.äGQÉ£NE’G :(9) IOÉŸG
»``fÉãdG Aõ``÷G

 ≥``MÓŸGh •hô``°ûdG
:•hô°ûdG :’hCG

.á°üNôŸG äÉeóÿG - 1
.Iójó÷G äÉeóÿGh äÉ«æ≤àdG - 2

 .áeÉ©dG ÇQGƒ£dGh »æWƒdG øeC’G äÉÑ∏£àe - 3
.á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh øjôNB’G º¡d ¢üNôŸG √ÉŒ ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 4

.áeóÿG IOƒL äÉÑ∏£àe - 5
 .á°üNôŸG äÉeóÿG ≥«∏©J hCG AÉ¡fEG - 6

.á«dhódG äÉ«bÉØJ’G - 7
.äÉeóÿG QÉ©°SCG - 8
 .PÉØædG äÉeóN - 9
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 .á«æØdG ÒjÉ©ŸGh áª¶fCÓd »∏«¨°ûàdG ≥aGƒàdG - 10

 .ÖjQóàdGh π«¨°ûàdG ∫É› »`a ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 11
.¿ÉªY áæ£∏°S πNGO áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≥«≤– äÉeGõàdG - 12

.ájô°ùdGh á«°Uƒ°üÿG ∫É› »`a ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 13
 .á°ùaÉæª∏d á«`aÉæŸG äÉ°SQÉªŸG ô¶M - 14
 .á«dÉŸG äÉHÉ°ù◊G ôjQÉ≤J äÉÑ∏£àe - 15

 .äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒàH ΩGõàd’G - 16
.á«LQÉN äÉcô°T ¤EG ∫ÉªYC’G OÉæ°SEG - 17

 .º¡°SC’G á«µ∏e »`a Ò«¨àdG øY ≥Ñ°ùŸG ÆÓHE’G - 18
.ájƒæ°ùdG Ωƒ°SôdGh ¢ü«NÎdG Ωƒ°SQ - 19

.¥ÉØJQ’G ¥ƒ≤M - 20
 .¢ü«NÎdG øY ∫RÉæàdG - 21

.äÉYGõædG - 22
.äÉeGô¨dG - 23

 :≥```MÓŸG :É«fÉK
 .Ú«fÉª©dG ÒZ ∞«XƒJ - (CG) ≥```ë∏ŸG

∫hC’G Aõ``÷G
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J

( 1 ) IOÉ``ŸG
äÉ```Øjô©J

 ¢üædG  ¥É«°S  ¢†à≤j  ⁄  Ée  ,É¡æe  πc  øjôb  ÚÑŸG  ≈æ©ŸG  á«JB’G  äGQÉÑ©dGh  äÉª∏µ∏d  ¿ƒµj
:ôNBG ≈æ©e

 :¿ƒ```fÉ≤dG - 1
.ä’É°üJ’G º«¶æJ ¿ƒfÉb

 :á```Ä«¡dG - 2
.ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 :¬d ¢ü``NôŸG - 3

.á«æ≤à∏d á«°SÉ°SC’G ≈æÑ∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG
 :¢ü«NÎdG ¿Éjô°ùd »∏©ØdG ïjQÉàdG - 4

 .¢ü«NÎdG Gòg QGó°UEÉH ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH πª©dG ïjQÉJ
 :¢ü«NÎdG á≤£æe - 5

.¿ÉªY áæ£∏°S
 :ájƒæ°ùdG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG - 6

 ,á°üNôŸG äÉeóÿG Ëó≤J áé«àf ΩÉY ∫ÓN ¬d ¢üNôŸG É¡≤≤ëj »àdG äGOGôjE’G ™«ªL
.¿CÉ°ûdG Gòg »`a áÄ«¡dG ÉgQó°üJ »àdG äGOÉ°TQE’Gh äGQGô≤dGh íFGƒ∏d É≤ah

 :IôgÉ≤dG Iƒ≤dG - 7
 .¬©aO π«ëà°ùj Éªc ¬©bƒJ π«ëà°ùjh ,¬d ¢üNôŸG IOGQEG øY êQÉN ƒg Ée πc

 :ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG - 8
 ≈∏Y - πª°ûJh ä’É°üJ’G êGôHC’ á«°SÉ°SC’G á«æÑ∏d á£°ûædG ÒZ á«fóŸG ∫ÉªYC’G ™«ªL
 äGOGóeEGh ,äGó©ŸGh ,ájÉª◊G ±ôZh ,êGô``HC’G πcÉ«gh ™bGƒe - ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S
 ájô°üÑdG  ±É```«dC’Gh  äGƒæ```≤dGh  ,á```«WÉ«àM’G  äÉ```jQÉ£ÑdGh  ,á``«FÉHô¡µdG  ∑Ó```°SC’G

.™jRƒàdG πcÉ«gh ,êÈdG ™bƒe øª°V á£°ûædG ÒZ
 :ó``«`Øà°ùŸG - 9

 πÑb øe äÉeóÿG √òg Ëó≤J Ö∏£J hCG ä’É°üJ’G äÉeóN É¡d Ωó≤J »àdG á¡÷G
.¬d ¢üNôŸG

( 2 ) IOÉ``ŸG
∫É````éŸG

 á```«°SÉ°SC’G á``«æÑdG π```«¨°ûJh AÉ```°ûfEG á```«æ≤à∏d á```«°SÉ°SC’G ≈```æÑ∏d á```«fÉª©dG á```cô°û∏d ¢ü```Nôj
 ΩÉµMCGh ,¬d Gò«`ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’ É≤ÑW ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ

.¬≤MÓeh ¢ü«NÎdG Gòg
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
( 3 ) IOÉ``ŸG

¢ü«NÎdG Ωƒ°SQh IhÉJE’G
 ¬JGOGôjEG ‹ÉªLEG ≈∏Y áeƒµ◊G ÉgOó– »àdG ájƒæ°ùdG IhÉJE’G OGó°ùH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1
 AÉæH IhÉJE’G Ö°ù–h ,¢ü«NÎdG ΩGƒYCG  øe ΩÉY πc øY ,IhÉJEÓd á``©°VÉÿG á``jƒæ°ùdG
 ôjÉæj øe (30) πÑb ™aóJh ,ΩÉ©dG øe Èª°ùjO øe (31) ≈àM á≤≤ëŸG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG ≈∏Y
 ÒNC’G ΩÉ©dGh ,∫hC’G ΩÉ©dG øe IóŸG áÑ°ùæH IhÉJE’G √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,‹ÉàdG ΩÉ©dG øe

.¢ü«NÎdG Gò¡d
 Aõ÷G øe (19) ºbQ •ô°û∏d É≤ah áÄ«¡dG ÉgQô≤J »àdG Ωƒ°SôdG OGó°ùH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2

.¢ü«NÎdG Gòg øe ÊÉãdG
( 4 ) IOÉ``ŸG

Ió```ŸG
.¬fÉjô°ùd »∏©ØdG ïjQÉàdG øe ÉeÉY ¿hô°ûYh á°ùªN (25) ¢ü«NÎdG Ióe

( 5 ) IOÉ``ŸG
π```jó©àdG

 .¢ü«NÎdG πjó©J ≈∏Y áHÉàc ¥ÉØJ’G ¬d ¢üNôŸGh áÄ«¡∏d Rƒéj - 1
 .∂dP áeÉ©dG áë∏°üŸG â°†àbG GPEG IOôØæŸG É¡JOGQEÉH ¢ü«NÎdG πjó©J áÄ«¡∏d Rƒéj - 2

( 6 ) IOÉ``ŸG
AÉ```¨dE’G

 É≤ah  ¬ÑLƒÃ áMƒæªŸG  ¥ƒ≤◊G  øe …CG  hCG  ,¢ü«NÎdG  AÉ¨dEG  ÖÑ°ùe  QGô≤H  áÄ«¡∏d  Rƒéj
 .¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’

( 7 ) IOÉ``ŸG
AÉ```¡àf’G

:á«JB’G ä’É◊G »`a ¢ü«NÎdG »¡àæj
.¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ¢üæj Ée ≥ah Oóéj ⁄ Ée ¬Jóe AÉ¡àfG - 1

 ,á````«`Ø°üàdG á````∏Môe π`````NO hCG ,¬```d ¢ü````Nôª∏d á`````«fƒfÉ≤dG á``````«°üî°ûdG â````∏ëfG GPEG - 2
 á«µ∏ŸG øY ∫RÉæJ hCG ,πKÉ‡ ôKCG äGP á«FÉ°†b äGAGôLEG …CG √ó°V äòîJG hCG ,¢SÓaE’G hCG

.¬«æFGO áë∏°üŸ
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
( 8 ) IOÉ``ŸG

ΩGõ```àd’G
 ∫ÓN πbC’G  ≈∏Y ä’É°üJG  êôH  Ú°ùªNh Ú```àFÉe  (250) AÉ````æÑH  ¬d  ¢ü```NôŸG  Ωõ```à∏j  -  1
 áÄ«¡dG  ÉgOó– »àdG  ™bGƒŸG  »`a ¢ü«NÎdG Gòg ¿Éjô°S ïjQÉJ  øe ΩGƒYCG  á°ùªN (5)

.¬d ¢üNôŸG ™e ≥«°ùæàdÉH
 ΩÉµMCGh  ,¢ü«NÎdG  Gòg »`a  É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG  •hô°ûdGh  ΩÉµMC’ÉH  ¬d  ¢üNôŸG  Ωõà∏j  -  2
 ,áÄ«¡dG  øY  IQOÉ°üdG  äGOÉ°TQE’Gh  äÉ¡«LƒàdGh  ôeGhC’Gh  äGQGô≤dGh  íFGƒ∏dGh  ¿ƒfÉ≤dG

.á∏°üdG äGP É¡H ∫ƒª©ŸG äGQGô≤dGh íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG πµH Ωõà∏j Éªc
 ™bƒe …CG ¤EG ∫ƒNódG ájôëH áÄ«¡dG øe ∫ƒfl ¢üî°T …C’ ìÉª°ùdÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 3

.ΩÉ¶f …CG QÉÑàNG hCG ¢üëa hCG ≥«bóàd
 π≤j ’ Ée ìô£d ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG ihó÷G »`a ô¶æ∏d á°SGQO AGôLEÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 4
 Gò¡H á°üNôŸG ácô°ûdG ∫ƒ°UCG »`a ¬ª¡°SCG øe πbC’G ≈∏Y áFÉŸÉH Ú©HQCG (%40) áÑ°ùf øY
 ΩGƒYCG á°ùªN (5) ∫ÓN Ω.´.Ω.¢T §```≤°ùe á```°UQƒH »`a ΩÉ©```dG ÜÉ```ààcÓd ¢ü```«NÎdG

 .¢ü«NÎdG ¿Éjô°ùd »∏©ØdG ïjQÉàdG øe
( 9 ) IOÉ``ŸG

äGQÉ````£NE’G
 ójÈdÉH  π°SôJ  ¬d  ¢üNôª∏d  áÄ«¡dG  ÉgQó°üJ  »àdG  äÉÑWÉîŸGh  äGQÉ£NE’G  ™«ªL  -  1
 ≥FÉKƒ∏d áÑ°ùædÉH áeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ º«∏°ùJ á«dBG ÖLƒÃ hCG É«ª°SQ πé°ùŸG ¬fGƒæY ≈∏Y

 .áÄ«¡dG ™e É¡«∏Y ≥Øàj iôNCG á∏«°Sh …CÉH hCG á«ªbôdG
 ≈∏Y ÊhÎµdE’G ójÈdG ≥jôW øY ¬d ¢üNôŸG ¤EG á∏LÉ©dG äGQÉ£NE’G ∫É°SQEG áÄ«¡∏d - 2

 .¬JGP iƒàëŸÉHh ,áHƒàµe É¡dÉ°SQEG ∂dP »∏j ¿CG
 ,¬jRGƒj Ée hCG øjôjóŸG QÉÑc áLQO ¬jód ¿ƒµJ ∫hDƒ°ùe ¢VƒØe Ú«©àH ¬d ¢üNôŸG Ωƒ≤j - 3
 á≤∏©àŸG  É¡JGQGôb  ò«`ØæJ  á©HÉàeh  ,áÄ«¡dG  ΩÉeCG  ¬d  ¢üNôŸG  π«ã“  áª¡e  ¬d  πcƒJh

.iôNCG äGQGôb …CG hCG ¢ü«NÎdÉH

66-2022.indd   6 10/20/22   11:48 AM

-28-



(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »``fÉãdG Aõ``÷G

≥```MÓŸGh •hô```°ûdG
•hô```°ûdG :’hCG

:á°üNôŸG äÉeóÿG - 1
 êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG π«¨°ûJh AÉ°ûfEG ¬d ¢ü```Nôª∏d ∫ƒîj - 1 - 1
 ΩÉµMC’ É≤ah …ô°üM ÒZ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢ü«NÎdG á≤```£æe »````a ä’É°üJ’G

 :»JB’G πª°ûJ »àdGh ,¢ü«NÎdG Gòg •hô°Th
 ∂dòH ≥ë∏j Éeh ™bGƒŸGh êGôHC’G »`a ácQÉ°ûŸG äÉeóN Ëó≤J - 1 - 1 - 1
.ä’É°üJ’G êGôHC’ á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ô°UÉæY øe

.á£°ûædG ÒZ ájô°üÑdG ±É«dC’G πHGƒc ÒLCÉJ - 2 -1 - 1
 ∫ƒ°ü◊G ó©H áLÉ◊G ó```æY á```£°ûf ä’É```°üJG Iõ```¡LCG ΩGó```îà°SG Rƒ```éj - 2 - 1

.áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y
 º``jó≤J áÄ````«¡dG øe á≤Ñ°ùe á````«HÉàc á```≤aGƒe ó````©H ¬d ¢ü````Nôª∏d Rƒ```éj - 3 - 1
 ∫hÉ≤e hCG π°üØæe ´ôa hCG ™HÉJ á£°SGƒH ,É¡°†©H hCG É¡∏c ,á°üNôŸG äÉeóÿG
 ∂∏J Ëó≤J ¬d ¢üNôª∏d Rƒéj ’ ä’É◊G √òg øe …CG »`ah ,øWÉÑdG øe

.¬°ùØæH äÉeóÿG
:Iójó÷G äÉeóÿGh äÉ«æ≤àdG - 2

 ôjƒ£àd Iójó÷G äÉ«æ≤àdG ÜÉ£≤à°SG ¤EG ≈©°ùj ¿CG ¬d ¢üNôŸG ≈∏Y Öéj - 1 - 2
.áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG äÉÑ∏£àe ™e É¡≤aGƒJ ¿Éª°Vh áeó≤ŸG äÉeóÿG

 äÉéàæŸGh äGQÉµàH’G çóMCG ÜÉ£≤à°SG ¤EG ≈©°ùj ¿CG ¬d ¢üNôŸG ≈∏Y Öéj - 2 - 2
 »∏«¨°ûàdG  ≥aGƒàdG  ≥≤ëj  ÉÃh  ,É¡æe  IOÉØà°S’G  øª°†j  ÉÃ  äÉeóÿGh

.äÉeóÿGh äÉéàæŸGh äGQÉµàH’G √òg ôjƒ£àd á«∏HÉ≤dGh øeB’G
 πª°ûJ ájQÉªãà°SG èeGôH ¬d ¢üNôª∏d ájƒæ°ùdG á£ÿG øª°†àJ ¿CG Öéj - 3 - 2
 á£°ûædG  ÒZ  á«°SÉ°SC’G  á«æÑdG  åjó–  hCG  ,á©°SƒàdG  :∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y

.∂dòd áeR’ äGAGôLEG …CGh ,ä’É°üJ’G êGôHC’
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:áeÉ©dG ÇQGƒ£dGh »æWƒdG øeC’G äÉÑ∏£àe - 3

 á«æØdG äÉ«fÉµeE’G ™«ªL á°UÉÿG ¬à≤Øf ≈∏Y ôaƒj ¿CG ¬d ¢ü``NôŸG Ωõ````à∏j - 1 - 3
 äÉÑ∏£àe ≥«≤– á«æeC’G Iõ¡LCÓd í«àJ èeGôHh º¶fh äGó©eh Iõ¡LCG øe
 áÄ«¡dG ÉgQó°üJ »àdG äGQGô≤dG ¬«∏Y ¢üæJ ÉŸ É≤ah ∂dPh ,»æWƒdG øeC’G
 á«æØdG äÉ«fÉµeE’G ôKCÉJ ádÉM »`ah ,É¡H ∫ƒª©ŸG ÚfGƒ≤dG ΩÉµMCG OhóM »`a
 º¶fh  äGó©eh  Iõ¡LCG  »`a  Ò«¨J  …CG  AGôL  øe  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  iód
 á«æeC’G Iõ¡LC’G É¡∏ªëàJ »àdG ∞«dÉµàdG πªëàj ¿CG ¬«∏©a ,¬d ¢üNôŸG

.ájQhô°†dG á«æØdG äÉ«fÉµeE’G Ò`aƒJ »`a
 Rƒéj ,áFQÉW áeÉY á«FÉæãà°SG çOGƒM hCG ,á«©«ÑW áKQÉc çhóM ádÉM »`a - 2 - 3
 π«¨°ûJ ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ¬jód Ú∏eÉ©dGh ¬d ¢üNôŸG äÉeóN ™«ªL AÉYóà°SG
 ,çOGƒ◊G hCG çQGƒµdG √òg á¡LGƒe ¢Vô¨d äÉµÑ°ûdGh äÉeóÿG √òg áfÉ«°Uh
 áeó≤ŸG ÇQGƒ£dG á£N åjó–h ô``jƒ£àH Ωƒ```≤j ¿CG ¬d ¢ü```NôŸG ≈```∏Yh

.áÄ«¡dG Ö∏W ≈∏Y AÉæH hCG Éjƒæ°S áÄ«¡dG ¤EG
 áÄ«¡dG ÉgOó– »àdG á«æeC’G Iõ¡LC’G ™```e ¿hÉ```©àdÉH ¬d ¢ü```NôŸG Ωõ```à∏j - 3 - 3
 òØæj ¿CGh ,»æWƒdG øeC’ÉH ≥∏©àJ çQGƒµdG hCG áFQÉ£dG çOGƒ◊G âfÉc GPEG

.áÄ«¡dG äÉª«∏©J ≥ah ±ô°üàjh ,ÇQGƒ£dG á£N
:á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh øjôNB’G º¡d ¢üNôŸG √ÉŒ ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 4

 :»JB’ÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j                
 ,ä’É°üJ’G äÉeóN Ëó≤àH º¡d ¢üNôŸG ¤EG á°üNôŸG äÉeóÿG Ëó≤J - 1 - 4

.…ô°üM ÒZ ¢SÉ°SCGh ∫ƒ≤©e Ö∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh
 äÉeóÿG øe …CG Ëó≤J πÑb áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á«HÉàc á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G - 2 - 4
 ä’É```°üJ’G äÉ```eóN º```jó≤àH É¡d ¢ü```Nôe ÒZ á```¡L …CG ≈```dEG á°ü```NôŸG

.ô°TÉÑe πµ°ûH ¿ÉªY áæ£∏°S »`a
 ™«ªL ÖYƒà°ùàd ¿ÉµeE’G Qób ICÉ«¡e ¿ƒµàd É¡≤aGôeh êGôHC’G º«ª°üàH - 3 - 4

.ä’É°üJ’G äÉeóN Ëó≤àH º¡d ¢üNôŸG
 á£°ûædG ÒZ á«°SÉ°SC’G á«æÑdG AÉ°ûfEG ¤EG ≈©°ùj ¿CG ¬d ¢üNôŸG ≈∏Y Ú©àj - 4 - 4

.á«MÉ«°ùdG ™bGƒŸGh Iô◊G ≥WÉæŸGh ájOÉ°üàb’G ≥WÉæŸG »`a ä’É°üJÓd
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 :áeóÿG IOƒL äÉÑ∏£àe - 5

 äGQGô≤dGh íFGƒ∏d É≤ah áeóÿG IOƒL äÉÑ∏£àe ≥«≤ëàH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 5
 .ôNB’ âbh øe áÄ«¡dG ÉgQó°üJ »àdG äGOÉ°TQE’Gh ôeGhC’Gh

 äÉÑ∏£àÃ ¬eGõàdG âÑãJ äÉeƒ∏©ª∏d äÓé°ùH ®ÉØàM’ÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2 - 5
 äÉÑ∏£àÃ Ωõà∏j Éªc ,áÄ«¡dG √Oó– …òdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh áeóÿG IOƒL

.áÄ«¡dG É¡Ñ∏£J á«`aÉ°VEG äÉeƒ∏©e …CG øY ìÉ°üaE’G
 :á°üNôŸG äÉeóÿG ≥«∏©J hCG AÉ¡fEG - 6

 πµ°ûH É¡æe AõL …CG hCG á°üNôŸG äÉeóÿG AÉ¡fEG ¬d ¢üNôª∏d Rƒéj ’ - 1 - 6
 øe  ´ƒf  …CG  ≥∏©j  ¿CG  ¬d  Rƒéj  ’  Éªc  ,á«©«Ñ£dG  ´É°VhC’G  »`a  óª©àe
.áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á«HÉàc á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πÑb á°üNôŸG äÉeóÿG

:Úà«JB’G ÚàdÉ◊G øe …CG »`a (1 - 6) •ô°ûdG ≥Ñ£æj ’ - 2 - 6
 Iƒ≤```dG á```dÉëc ,á```FQÉW á``dÉM ÖÑ°ùH ≥«∏©àdG hCG AÉ¡fE’G ¿Éc GPEG - 1 - 2 - 6

 .IôgÉ≤dG
 ¬d ¢üNôŸG Égôaƒj á°üNôe áeóÿ ≥«∏©àdG hCG AÉ¡fE’G ¿Éc GPEG - 2 - 2 - 6
 áª¶fC’G áeÓ°S ≈∏Y Gô£N ¬J’É°üJG ΩÉ¶f πµ°ûj Ée ó«`Øà°ùŸ

.á°üNôŸG
:á«dhódG äÉ«bÉØJ’G - 7

 äÉ«bÉØJG  ΩGôHEG  πÑb  á≤Ñ°ùŸG  áÄ«¡dG  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  ¬d  ¢üNôŸG  Ωõà∏j
.¬d ¢üNôª∏d áµdÉŸG äÉcô°ûdG ™e äÉ«bÉØJ’G ∂dP »`a ÉÃ á«dhO ácGô°T

 :äÉeóÿG QÉ©°SCGh ΩÉµMCGh •hô°T - 8
 äÉeóÿG Ëó≤àd É¡MÎ≤j »àdG QÉ©°SC’Gh ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ¬d ¢üNôŸG Ωó≤j
 ÉgQó°üJ »àdG äÉ¡«LƒàdGh äGOÉ°TQE’Gh ôeGhC’Gh äGQGô≤dGh íFGƒ∏d É≤ah á°üNôŸG

 .¿CÉ°ûdG Gòg »`a áÄ«¡dG
   :PÉ```ØædG äÉ```eóN - 9

 äGQGô≤dGh íFGƒ∏d É≤ah PÉØædG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¬d ¢üNôª∏d Rƒéj - 1 - 9
.áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’Gh ôeGhC’Gh
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 ÖZôj ≥ëà°ùe ¬d ¢üNôe …C’ PÉØædG äÉeóN Ò`aƒàH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2 - 9
 ôeGhC’Gh  äGQGô≤dGh  íFGƒ∏d  É≤ah  PÉØædG  äÉ```eóN  ≈```∏Y  ∫ƒ```°ü◊G  »````a

.áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’Gh
 á«°SÉ°SC’G á«æÑ∏d ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y PÉ````ØædG Ö```∏W ¬d ¢ü```Nôª∏d Rƒ````éj - 3 - 9
 PÉØædG  áëF’  ΩÉµMC’  ™°†îJ  ’  »àdG  øjôNB’G  º¡d  ¢üNôª∏d  á©HÉàdG

.2016/25 ºbQ QGô≤dÉH IQOÉ°üdG »æ«ÑdG §HôdGh
 :á«æØdG ÒjÉ©ŸGh áª¶fCÓd »∏«¨°ûàdG ≥aGƒàdG - 10

 ÉgQó°üJ äGOÉ°TQEG hCG óYGƒb hCG á«æa ÒjÉ©e hCG íFGƒd …CÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 10
 á°üNôŸG äÉeóÿGh áª¶fCÓd »∏«¨°ûàdG  ≥aGƒàdG  ¿Éª°V ¢Vô¨H áÄ«¡dG
 Ú°üNôe  Ú∏¨°ûe  πÑb  øe  áeó≤ŸG  ä’É°üJ’G  äÉeóNh  áª¶fCG  ™e

.ÉjOÉ°üàbGh É«æa ºFÓe πµ°ûH øjôNBG
 ,á°üNôŸG áª¶fC’G äÉfƒµe ™```«ªL ¿CG ø````e ó```cCÉàdÉH ¬```d ¢ü```NôŸG Ωõ```à∏j - 2 - 10
 ,á°üNôŸG  äÉeóÿG Ò`aƒJ »`a  πª©à°ùJ  »àdGh  ,É¡H  áWƒHôŸG  Iõ¡LC’Gh
 á«æa ÒjÉ©e …CG hCG íFGƒ∏dGh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’ É≤ah Ióªà©eh ,É¡«∏Y ≥aGƒe

.áÄ«¡dG É¡«∏Y ≥aGƒJ hCG ,ÉgOó–
 :ÖjQóàdGh π«¨°ûàdG ∫É› »`a ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 11

 Ú∏eÉ©dG ÖjQóàd áeRÓdG äGƒ£ÿG πc ò```îàj ¿CÉ```H ¬d ¢ü````NôŸG Ωõ```à∏j - 1 - 11
 ,…QGOE’Gh  »æØdG  »ª«¶æàdG  ¬∏µ«g  »`a  áMÉàŸG  ø¡ŸG  π¨°ûd  Ú«fÉª©dG
 Ú«fÉª©dG ÒZ ∞«XƒJ Ö°ùf RhÉéàj ’CÉH Ωõà∏j Éªc ,äÉjƒà°ùŸG πc »`ah
 øe QGô≤H Rƒéjh ,¢ü«NÎdG Gò¡H ≥aôŸG (CG) ≥ë∏ŸG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG
 ΩGõàdG  ΩóY  ádÉM  »`ah  .Ö°ùædG  ∂∏J  ¢†ØN  áÄ«¡∏d  …ò«`ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ΩÉµMC’ É≤ah á«dÉe áeGôZ áÄ«¡dG ¬«∏Y ¢VôØJ •ô°ûdG Gò¡H ¬d ¢üNôŸG

.¢ü«NÎdG Gòg øe (23) •ô°ûdG
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 π«¨°ûJh Ö«cÎd Ú````«fÉªY Ò````Z AGÈ```N ∞````«XƒJ ¬d ¢ü```Nôª∏d Rƒ```éj - 2 - 11
 ∂dPh ,á°üNôŸG äÉeóÿG Ëó≤Jh ä’É°üJ’G áª¶fCG ∫Ó¨à°SGh áfÉ«°Uh
 áÄ«¡dG  ójhõJ  á`£jô°T  ,á∏°üdG  äGP  äGQGô≤dGh  íFGƒ∏dGh  ÚfGƒ≤∏d  É≤ah
 ,º¡æe  …CG  π``«¨°ûJ  π``Ñb  É``¡«∏Y  á``≤aGƒª∏d  º``¡æe  πµd  á```«JGòdG  Iô``«°ùdÉH
 á«fÉª©dG QOGƒµdG π«gCÉJh ,AGÈÿG A’Dƒg OóY ¢†ØN ¬d ¢üNôŸG ≈∏Yh

 .áÄ«¡dG ™e ¬«∏Y ≥Øàj »æeR èeÉfÈd É≤ah ,ä’ÉéŸG ∂∏J »`a
:¿ÉªY áæ£∏°S πNGO áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≥«≤– äÉeGõàdG - 12

 ,óM ≈°übCG ¤EG á«∏ëŸG äÉeóÿGh ™∏°ùdG øe ¬JÉjÎ°ûe õjõ©àH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j
 ¢Vô¨H  á«fÉª©dG  äÉcô°ûdGh  ,Ú«fÉª©dG  äGQóbh  äÉ«fÉµeEG  Ú°ù–  ≈∏Y  πª©dGh
 »àdG á«eƒµ◊G äÉ¡«Lƒà∏d É≤ÑW ¿ÉªY áæ£∏°ùd áeGóà°ùe ájQÉŒ óFGƒa ≥«≤–

.¿CÉ°ûdG Gòg »`a Qó°üJ
   :ájô°ùdGh á«°Uƒ°üÿG ∫É› »`a ¬d ¢üNôŸG äÉeGõàdG - 13

 »àdG πª©dG QGô°SCGh äÉeƒ∏©ŸG ájô°Sh á«°Uƒ°üN ¿Éª°†H ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 13
 äÉeóÿÉH √Ohõj ¢üî°T …CG øe ¬∏ªY ∫ÓN É¡Ñ°ùàµj hCG É¡«∏Y π°üëj
 ®ÉØë∏d É¡≤«Ñ£Jh áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G ™°Vh ≥jôW øY ∂dPh ,á°üNôŸG

 .äÉeƒ∏©ŸG ∂∏J ájô°S ≈∏Y
 á°UÉÿG ¬JGAGôLEG øY á«`aÉc äÉeƒ∏©Ã ®ÉØàM’ÉH ¬d ¢ü``NôŸG Ωõ```à∏j - 2 - 13
 äÉÑ∏£àÃ  AÉah  ,áÄ«¡dG  ¬∏Ñ≤J  …òdG  Qó≤dÉH  ájô°ùdG  ≈```∏Y  á``¶aÉëŸÉH

.(1 - 13) •ô°ûdG
:á°ùaÉæª∏d á«`aÉæŸG äÉ°SQÉªŸG ô¶M - 14

 ÖfÉL øe hCG ∫OÉÑàe ,∫OÉY ÒZ πµ°ûH ºYój ¿CG ¬d ¢üNôŸG ≈∏Y ô¶ëj - 1 - 14
 á°üNôŸG äÉeóÿG Ò`aƒàH ≥∏©àj Éª«`a ¬Yhôa ∫ÉªYCG  hCG  ¬dÉªYCG  ,óMGh
 äÉeóN …CG hCG ,¢ü«NÎdG Gòg øe ÊÉãdG Aõ÷G øe (1) •ô°û∏d É≤ah

 .áÄ«¡dG øe QOÉ°U ¢ü«NôJ …C’ É≤ah ÉgÒ`aƒJ ºàj
 á```«dÉŸG äÓ```jƒëàdG ø``«ÑJ »àdG äÓé°ùdÉH ®ÉØàM’ÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2 - 14

 .(1 - 14) •ô°ûdG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ∫ÉªYC’G ÚH

66-2022.indd   11 10/20/22   11:48 AM

-33-



(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »àdG äGAGôLE’G (1 - 14) •ô°û∏d ¬d ¢üNôŸG áØdÉfl óæY áÄ«¡dG òîàJ - 3 - 14
 AÉaƒdG ¢Vô¨H ºYódÉH ΩÉb ¬d ¢üNôŸG ¿Éc GPEG Ée IÉYGôe ™e ,áeR’ ÉgGôJ

 .¬eóY øe ¢ü«NÎdG Gòg ≈°†à≤Ã ¬«∏Y ¢VhôØe ΩGõàdG …CÉH
 øe IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’Gh ôeGhC’Gh äGQGô≤dGh íFGƒ∏dÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 4 - 14
 ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  áæª«¡dGh  ,á°ùaÉæª∏d  á«`aÉæŸG  äÉ°SQÉªŸÉH  á≤∏©àŸGh  áÄ«¡dG
 äGOÉ°TQE’Gh  ôeGhC’Gh  äGQGô≤dG  πch  ,øª«¡ŸG  õcôŸG  ΩGóîà°SG  IAÉ°SEGh

 .áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdGh
:á«dÉŸG äÉHÉ°ù◊G ôjQÉ≤J äÉÑ∏£àe - 15

 º∏°ùj ¿CG ,‹ÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f øe ô¡°TCG á°ùªN (5) ∫ÓN ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 15
 ¿CG  Ú©àjh ,ΩÉ©dG  ∂dP  ájÉ¡f  »`a  »g Éªc á≤bóŸG  á«dÉŸG  ¬ªFGƒb áÄ«¡dG
 ºFGƒ≤dG √òg ¿CG ÚÑj π≤à°ùe äÉHÉ°ùM ≥bóe øe ôjô≤àH áHƒë°üe ¿ƒµJ
 É≤ah äóYCG ób É¡fCGh ,¬«dEG QÉ°ûŸG ΩÉ©dG »`a ¬d ¢üNôª∏d ‹ÉŸG õcôŸG πã“

.¿ÉªY áæ£∏°S »`a Ióªà©ŸGh ,É¡H ∫ƒª©ŸG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑª∏d
 äGQÉªãà°S’G π«é°ùàH íª°ùj »Ñ°SÉfi ΩÉ¶æH ®ÉØàM’ÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2 - 15
 ,É¡H  ∫ƒª©ŸG  á«Ñ°SÉëŸG  ÇOÉÑª∏d  É≤ah  äGOGôjE’Gh  óFGƒ©dGh  äÉ≤ØædGh
 ,IhÉJE’G ÜÉ°ùM ¢Vô¨d áÄ«¡dG Ö∏£d É≤ahh ,¿ÉªY áæ£∏°S »`a Ióªà©ŸGh

.¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ¢üæj »àdG äÉYƒaóŸG øe ÉgÒZh ,¢ü«NÎdG Ωƒ°SQh
 á«Ñ°SÉfi äÉeƒ∏©Ã ÉgójhõJ ¬d ¢üNôŸG øe Ö∏£J ¿CG á````Ä«¡∏d Rƒ```éj - 3 - 15
 ,∫É©a πµ°ûH É¡°Vôah ,¢ü«NÎdG •hô°T ≥«Ñ£J áÑbGôe πLCG øe iôNCG
.¬d ÉgOó– ádƒ≤©e Ióe ∫ÓN äÉeƒ∏©ŸG ∂∏àH áÄ«¡dG ójhõJ ¬d ¢üNôŸG ≈∏Yh
øjóæÑdG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉeGõàd’ÉH AÉaƒdG »`a ¬d ¢üNôŸG π°ûa GPEG - 4 - 15
 ób ¬d ¢üNôŸG ¬©°Vh …òdG »Ñ°SÉëŸG ΩÉ¶ædG ¿Éc GPEG hCG (3 - 15 ,2 - 15)
 ¿CG áÄ«¡∏d RÉL ,•ô°ûdG Gòg »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¬aGógCG ≥«≤– »`a π°ûa
 º°ùb ∫ÓN øe á°üNôŸG äÉeóÿG ¢†©H Ò`aƒJ ¬d ¢üNôŸG øe Ö∏£J
.Ú∏°üØæe Ú©HÉJ hCG ™HÉJ hCG ,á∏°üØæe ´hôa hCG ´ôa hCG ,á∏°üØæe ΩÉ°ùbCG hCG
•ô°ûdG ≥«Ñ£àH ,¢ü«NôJ øe ÌcCG ≈∏Y ¬dƒ°üM óæY ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 5 - 15

.É¡°ùØf äÉÑ∏£àŸÉHh π°üØæe πµ°ûH ¢ü«NôJ πc ≈∏Y (1 - 15)
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 :äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒàH ΩGõàd’G - 16

 É¡H ®ÉØàM’G áÄ«¡dG ¬æe Ö∏£J »àdG äÉeƒ∏©ŸG ßØëH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 16
 …òdG âbƒdG »`a É¡dhÉæàe »`a É¡©°†j ¿CGh ,ÉgOó– »àdG á≤jô£∏d É≤ah
 äÉ«FÉ°üMEGh ôjQÉ≤J πµ°T »`a äÉeƒ∏©ŸG √òg Ö∏£J ¿CG  áÄ«¡∏dh ,√Oó–

 .ôNBG πµ°T …CGh ,ájQhO
 …CG »`a ∫ƒ°UƒdG áÄ«¡dG ¬dƒîJ ¢üî°T …C’ ìÉª°ùdÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõ``à∏j - 2 - 16
 ábÓ©dG  äGP  ¬JÓé°Sh  ¬Ñàch  ¬≤aGôeh  ¬JGó©eh  ¬Jõ¡LCG  πc  ¤EG  âbh

.¢ü«NÎdG •hô°T ò«`ØæàH
:á«LQÉN äÉcô°T ¤EG ∫ÉªYC’G OÉæ°SEG - 17

 á°üNôŸG äÉeóÿG á£°ûfCG ∫ÉªYCG øe πªY …CG OÉæ°SEG ¬d ¢üNôª∏d Rƒéj ’ - 1 - 17
 áæ£∏°S  »`a  á∏é°ùe  ÒZ  äÉcô°T  ¤EG  ¢ü«NÎdG  Gòg  ¬H  AÉL  Ée  ≥ah
 áÄ«¡dG ÉgQó°üJ »àdG óYGƒ≤∏d É≤ah ∂dPh ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H ’EG ¿ÉªY

.¿CÉ°ûdG Gòg »`a
 äÉcô°û∏d ∫ÉªYCG …CG OÉæ°SEÉH ≥∏©àJ äÉeƒ∏©e …CG Ö``∏£J ¿CG á```Ä«¡∏d Rƒ```éj - 2 - 17

.´hô°ûŸG πMGôe øe âbh …CG »`a ∂dPh ,á«LQÉÿG
  :º¡°SC’G á«µ∏e »`a Ò«¨àdG øY ≥Ñ°ùŸG ÆÓHE’G - 18

 ¬ª¡°SC’ ¢üî°T …CG á«µ∏e Ò«¨J πÑb áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Öéj - 1 - 18
 »ªcGÎdG º¡°SC’G OóY π©éj Iô°TÉÑŸG ÒZ hCG Iô°TÉÑŸG ¬d ¢üNôŸG iód
 º¡°SCG  øe  áFÉŸÉH  á°ùªN  (%5)  áÑ°ùf  ≠∏Ñj  ¢üî°ûdG  ∂dP  ¬µ∏Á  …òdG

.É¡«∏Y ójõj hCG ¬d ¢üNôŸG
 (30) πÑb (1 - 18) •ô°ûdG »`a ¬«dEG QÉ°ûŸG á≤aGƒŸG Ö∏W Ωó≤j ¿CG Öéj - 2 - 18
 .º¡°SC’G ÜÉ°ùàcG hCG Ò«¨àdG Gòg ¿Éjô°ùd ìÎ≤ŸG ïjQÉàdG øe πªY Ωƒj ÚKÓK
 πªY Ωƒj ÚKÓK (30) ∫ÓN ΩÉY πc áÄ«¡dG ÆÓHEÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 3 - 18
 …CG  º°SÉH  ¢ü«NÎdG  ¿Éjô°ùd  »∏©ØdG  ïjQÉàdG  øe  ΩÉY  πc  ájGóH  øe
 º¡`°SCG øe áFÉŸÉH Ú©HQCG (%40) øe ÌcCG ∂∏Á …ƒæ©e hCG »©«ÑW ¢üî°T
 »`a É¡µ∏Á »àdG º¡°SC’G ´ƒª›h ,Iô°TÉÑŸG ÒZ hCG Iô°TÉÑŸG ¬d ¢üNôŸG

.ÆÓHE’G ïjQÉJ
 …CÉH ábÓY äGP äÉeƒ∏©e …CG ¬d ¢üNôŸG øe Ö````∏£J ¿CG áÄ```«¡∏d Rƒ```éj - 4 - 18

 .¬H á°UÉN PGƒëà°SG hCG ,êÉeófG
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 :ájƒæ°ùdG Ωƒ°SôdGh ¢ü«NÎdG Ωƒ°SQ - 19

QGô≤∏d É≤ah Iôe ∫hC’ ¢ü«NÎdG QGó°UEG º°SQ OGó°ùH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 1 - 19
.ä’É°üJ’G äÉeóN Ëó≤J ¢ü«NGôJ Ωƒ°SQ ójóëàH 2019 /84

 RhÉéj ’ ÉÃ áÄ«¡dG ÉgOó– »àdG ájƒæ°ùdG Ωƒ°SôdG OGó°ùH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j - 2 - 19
 áÄ«¡∏d ‹Ée ΩÉY πµd á©bƒàŸG äÉ≤ØædGh π«¨°ûàdG ∞«dÉµàd ΩRÓdG Qó≤dG
 OÉ©«e »`a ΩÉY πc Ωƒ°SôdG Oó°ùJh ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d ájôjó≤àdG É¡à«fGõ«Ÿ É≤ah

.ΩÉY πc øe ôjÉæj ∫hCG RhÉéàj ’
 »`a É¡```«dEG QÉ````°ûŸG Ωƒ```°SôdG ™```aO ø``Y ô``NCÉàdG á```dÉM »````a ¬d ¢ü```NôŸG Ωõ```à∏j - 3 - 19
 IóFÉØdG QGó≤e øe áÑ°ùæH áeGôZ OGó°ùH ,ÉgOÉ©«e »`a (2 - 19) •ô°ûdG
 ôNB’ âbh øe Égô°ûf ºàj »àdG ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ¢Vhôb ≈∏Y ájƒæ°ùdG

.ÒNCÉJ Ωƒj πc øY ÊÉª©dG …õcôŸG ∂æÑdG πÑb øe
 :¥ÉØJQ’G ¥ƒ≤M - 20

 äGQÉ``≤©dGh  »``°VGQC’G  »`a  ¢ü``NôŸG  ä’É°üJ’G  ΩÉ¶f  Ö«côJ  ¬d  ¢üNôª∏d  Rƒéj
 É≤ah ∂dPh ,á°üNôŸG äÉeóÿG Ëó≤àd áeRÓdG ájQhô°†dG ∫ÉªYC’ÉH ≥∏©àj Éª«`a

 .á∏°U äGP iôNCG ÚfGƒb …CGh ,¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’
 :¢ü«NÎdG øY ∫RÉæàdG - 21

 ôNBG ¢üî°T …CG ¤EG ¢ü«NÎdG Gòg øY ∫RÉæàdG ¬d ¢ü``Nôª∏d Rƒ```éj ’ - 1 - 21
 .áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á«HÉàc á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG

 á«æÑdG πµd hCG Aõ÷ á«µ∏e π≤æd á«∏ªY …CG »`a AóÑdG ¬d ¢üNôª∏d Rƒéj ’ - 2 - 21
 ¢ü«NÎdG  Gòg  øe  (1)  •ô°û∏d  É≤ah  á°üNôŸG  ä’É°üJÓd  á«°SÉ°SC’G

.áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO
 ÉgGôJ »àdG ≥FÉKƒdG Ωó≤j ¿CG ¢ü«NÎdÉH ¬d ∫RÉæàdG ºàj øe πc ≈∏Y Ú©àj - 3 - 21

.∫RÉæàdG äGAGôLEG ∫ÉªcE’ áÑ°SÉæe áÄ«¡dG
:äÉ```YGõædG - 22

 øjôNB’G º¡d ¢üNôŸGh ¬d ¢üNôŸG ÚH CÉ°ûæJ »àdG äÉYGõædG »`a ô¶ædG áÄ«¡dG ¤ƒàJ
  .áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG íFGƒ∏dGh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMC’ É≤ah É¡«`a π°üØdGh øjó«`Øà°ùŸG hCG
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
    :äÉ````eGô¨dG - 23

 ¬«∏Y á°VhôØŸG äÉeGõàd’ÉH ¬dÓNEG óæY áHÉàc ¬d ¢üNôŸG áÄ«¡dG ô£îJ - 1 - 23
 øY π≤j ’ ÉÃ áÄ«¡dG ÉgQó≤J ádƒ≤©e á∏¡e íæÁh ,¢ü«NÎdG Gòg ÖLƒÃ
 øª°†àJ ∫ÓNE’G ìÓ°UE’ πªY á£N Ωó≤«d πªY Ωƒj ô°ûY á°ùªN (15)
 ìÓ°UEG  É¡«`a  ¿ƒµj  »àdG  ä’É◊G  »`a  ∂dPh  ,Égò«`Øæàd  áeRÓdG  IóŸG

 .Égò«`Øæàd ¬d ¢üNôŸG QÉ£NEGh ,á£ÿG QGôbEG áÄ«¡∏dh ,Éæµ‡ ∫ÓNE’G
 …CG hCG ,¢ü«NÎdG Gòg »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe äGAGõ````L …CG ≈```dEG á```aÉ°VE’ÉH - 2 - 23
 íFGƒ∏dG hCG iôNC’G ÚfGƒ≤dGh ,¿ƒ``fÉ≤dG »`````a É¡```«∏Y ¢Uƒ```°üæe äGAGõ```L
 áeGô¨dG ¬d ¢üNôŸG ≈∏Y áÄ«¡dG ¢VôØJ ,É¡d Gò«`ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG hCG
 •ô°û∏d É≤ÑW É¡©aój »àdG á```°ü◊G ø```e á```jƒÄe á````Ñ°ùæH É````gQó≤J »```àdG

:á«JB’G ä’É◊G øe …CG »`a ∂dPh ,¢ü«NÎdG Gòg øe (2 - 19)
 ,áÄ«¡dG øe IOóëŸG IóŸG ∫ÓN ìÓ°UEG á£N ¬d ¢üNôŸG Ωó≤j ⁄ GPEG - CG 

.á£ÿG √òg áÄ«¡dG ô≤J ⁄ hCG
 IOóëŸG IóŸG ∫ÓN ìÓ°UE’G á£N ò«`ØæJ »`a ¬d ¢üNôŸG π°ûa GPEG - Ü

.áÄ«¡dG øe ¬d
.¢ü«NÎdG Gòg •hô°Th ΩÉµMCG øe …CÉH ¬d ¢üNôŸG Ωõà∏j ⁄ GPEG - ê
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(1464) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
( CG ) ≥``ë∏ŸG

Ú```«fÉª©dG ô``«Z ∞``«XƒJ

 ,ø```««fÉª©dG ô```«Z Ú````ØXƒª∏d IOó```ëŸG á```jƒÄŸG Ö```°ùædG RhÉ````Œ Ωó```©H ¬d ¢ü```NôŸG Ωõ```à∏j - 1
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y

iƒ```à°ùŸG

(12) ó©H
øe Gô¡°T

»∏©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

(24) ó©H
øe Gô¡°T

»∏©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

(36) ó©H
øe Gô¡°T

»∏©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG

(48) ó©H
øe Gô¡°T

»∏©ØdG ïjQÉàdG
 ¿Éjô°ùd

¢ü«NÎdG
…ò«`ØæJ ∞Xƒe%67%67%50%50

ôjóe%63%50%50%50

IôFGO ¢ù«FQ%40%30%30%30

º°ùb ¢ù«FQ%31%25%23%13

»°UÉ°üàNG%22%13%10%9

IófÉ°ùe ∞Xƒe%16%8%6%6

‹ÉªLE’G%23%14%12%10

 ¢üNôŸG ≈∏Y ™bƒJ ,á∏Môe πµd iƒà°ùe πc »`a √ÓYCG IOóëŸG Ö°ùædG RhÉŒ ádÉM »`a - 2
.¢ü«NÎdG Gòg øe (23) •ô°û∏d É≤ah áÄ«¡dG ÉgQó≤J »àdG áeGô¨dG ¬d
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٦٧/2022

باإجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان
و�سركة �سل للغاز املتكامل عمان بي.فـي و�سركة العز لتنمية الغاز �ش.م.م

و�سركة توتال اأيرنجيز اإيبي عمان بلوك 11 ا�ش.اي.ا�ش للمنطقة رقم )11(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8،

وعلى التفاقيــة النفطيــة املوقعــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان و�سركــة �ســل للغاز املتكامل 
عمان بي.فـي و�سركة العز لتنمية الغاز �ش.م.م و�سركة توتال اأيرنجيز اإيبي عمان بلوك 11 

ا�ش.اي.ا�ش للمنطقة رقم )11( املوقعة بتاريخ 15 �سبتمرب 2022م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها.

املــادة الثانيـــة

فـي  خمالفة  اأحكام  اأي  عن  النظر  بغ�ش  اإليها  امل�سار  النفطية  التفاقية  ن�سو�ش  ت�سري 
قوانني اأو مرا�سيم �سلطانية اأو لوائح �سارية فـي �سلطنة عمان فـي تاريخ العمل بهذا املر�سوم.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 2٣ مــن ربيع االأول �سنـة 1٤٤٤هـ

املـوافــــق: 1٩ مــن اأكتوبـــــــــر �سنـة 2022م
 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/68

بتعديل بع�ض اأحكام قانون اجلزاء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/7،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون اجلزاء امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 24 مـن ربيع الأول �سنـة 1444هـ

املـوافــــق: 20 مـن اأكتوبــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

تعديالت على بع�ض اأحكام قانون اجلزاء

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بعنوان الف�سل الثاين من الباب الثالث من الكتاب الثاين من قانون اجلزاء امل�سار اإليه، 

العنوان االآتي:

الف�ســل الثانـــي

" القر�سنة واالعتداء على و�سائل النقل واملرافق العامة واملخالفات البلدية "

املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بن�ص املادة )97( من قانون اجلزاء امل�سار اإليه، الن�ص االآتي:

املــادة ) 97 (

" يعاقـب بال�سجــن مـــدة ال تقـــل عن )3( ثـــالث �سنوات، وال تزيــــــد علــى )7( �سبــــع �سنوات، 

كــل مـن ارتكـب عالنيـة اأو بالن�سـر طعنـا فـي حقـوق ال�سلطـان، و�سلطتـه، اأو عابـه فـي ذاتـه.

ال�سلطان  بالن�سر طعنا فـي زوجة  اأو  ارتكب عالنية  كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من 

وويل عهده واأوالده، اأو عابهم فـي ذاتهم ".

املــادة ) 3 (

مكررا،   )168( مكررا،   )103( باأرقام  جديدة  مواد  اإليه،  امل�سار  اجلزاء  قانون  اإىل  ت�ساف 

)321( مكررا، ن�سها االآتي:

املــادة ) 103 ( مكررا

ثـــــالث  تزيـــــد علـــى )3(  اأ�سهـــر، وال  عــن )3( ثالثــــة  تقـــــل  مــــدة ال  بال�سجــــن  يعاقـــب   "

�سنــــوات، وبغرامة ال تقــــل عن )1000( األـــف ريـــال عماين، وال تزيد على )5000( خم�ســة 

اآالف ريـــال عمانــي، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اأن�ساأ خريطة الدولة، اأو و�سعها 

اأيا منها، دون  اأو ا�ستورد  اأو ت�سنع حمليا،  اأدوات تنتج  اأو  اأو م�سوغات  على اأي منتجات 

ترخي�ص من اجلهة املخت�سة، اأو ا�ستخدمها كعالمة جتارية اأو بق�سد االإعالن اأو الدعاية 

التجارية ". 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

املــادة ) 168 ( مكررا

�ستــة  علــى )6(  تزيـد  �ساعة، وال  اأربع وع�سرين  بال�سجن مدة ال تقل عن )24(  يعاقب   "

اأ�سهر، وبغرامة ال تقل عن )1000( األف ريال عماين، وال تزيد على )5000( خم�سة اآالف 

ريال عماين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأحكام اللوائح والقرارات املنظمة 

لالأن�سطة البلدية ".

املــادة ) 321 ( مكررا

" يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقـــل عـــن )3( ثـــالث �سنــوات، وال تزيــد علــى )7( �سبــع �سنوات، 

كل من تعامل فـي اأي ع�سو من اأع�ساء ج�سم االإن�سان اأو جزء منه اأو اأحد اأن�سجته اأو خالياه 

علــى �سبيـــل البيع اأو ال�سراء اأو مبقابل اأيا كانت طبيعته، اأو قام بالدعوة اأو االإعــالن عن 

ذلك اأو الرتويج له اأو التو�سط فـيه.

وتكــون العقوبــة ال�سجـن مـدة ال تقل عن )5( خم�ص �سنوات، وال تزيد على )10( ع�سر 

�سنوات اإذا كان اجلاين اأحد مزاويل املهن الطبية ".
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اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/69

بتعديل بع�ض اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،

وعلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/7،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى
اإليه،  ي�ستبدل بن�سي املادتني )4( مكررا و)164( مــن قانــون الإجــراءات اجلزائيــة امل�سار 

الن�سان الآتيان:

املــادة ) 4 ( مكررا

" يجوز ملن اأ�سابه �سرر من اجلرمية املن�سو�ص عليها فـي املادة )230( من قانون اجلزاء 

اإخطار الدعاء  اأمانة �سر  املحكمة  اأن يرفع دعواه مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة، وعلى 

العام بن�سخة من �سحيفة الدعوى ملبا�سرة الدعوى العمومية، ول يجوز رفع الدعوى 

علـــى روؤ�ســـاء وحـدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة 

اإل بعد احل�سول على اإذن من اجلهة املخت�سة، وي�سدر الإذن من جمل�ص الوزراء بالن�سبة 

بناء على  العام  املدعي  الإذن من  الإداري للدولة، ويقدم طلب  لروؤ�ساء وحدات اجلهاز 

طلب امل�سرور م�سحوبا بامل�ستندات املوؤيدة له.

ويجوز لروؤ�ساء وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة 

اأن ينيبوا عنهم فـي احل�سور اأو املرافعة ورفع الطعون اأمام املحاكم على اختالف درجاتها 

اأحد �ساغلي الوظائف القانونية فـي الوحدة التي يتبعونها ".
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اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

املــادة ) 164 (

" تعلن ورقة التكليف باحل�سور ل�سخ�ص املتهم وفقا لأحكام املادتني )70( و )71( من هذا 

الأ�سخا�ص  للدولة وغريها من  الإداري  روؤ�ساء وحدات اجلهاز  اإعالن  القانون. ويكون 

يتبعونها،  التي  الوحدة  فـي  املخت�ص  الإداري  التق�سيم  طريق  عن  العامة  العتبارية 

واإعالن  مقامه،  يقوم  من  اأو  ال�سجن  اإدارة  على  القائم  طريق  عن  امل�سجونني  واإعالن 

اأن يوقع من ت�سلم ن�سخة الإعالن  الع�سكريني عن طريق القيادة التابعني لها، ويجب 

بغرامة ل جتاوز  امتناعه حتكم عليه حمكمة اجلنح  وفـي حالة  بالت�سلم،  الأ�سل  اإليه 

وفقا  املتهم  ل�سخ�ص  الإعالن  يتم  امتناعه  على  اأ�سر  فاإذا  ريال عمانيا،  )50( خم�سني 

لأحكام املادتني )70( و )71( من هذا القانون. وللخ�سوم مبجرد الإعالن باأمر التكليف 

باحل�سور اأن يطلعوا على اأوراق الدعوى ".

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 24 مـن ربيع الأول �سنـة 1444هـ

املـوافــــق: 20 مـن اأكتوبــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

وزارة العـدل وال�شـوؤون القانونيـة
قــرار وزاري

رقم 1٠٠/٢٠٢٢
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 
الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٤/٣٢،

واإلى قانون الإجراءات 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 النتقائية 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 الأولـــــى

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 الإداري للدولة امل�سار اإليه، وقانون �سريبة 
الدخل امل�سار اإليه، وقانون ال�سريبة النتقائية امل�سار اإليه، وقانون �سريبة القيمة امل�سافة 

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

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

�شـدر فـي: ٢1 مـن ربيع الأول 1٤٤٤هـ
املـوافــــق: 17 مـن اأكتـــــــوبـــر ٢٠٢٢م

د. عبداللـه بن محمد بن �شعيد ال�شعيدي 
  وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�ســـــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 
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اجلــــدول املرفــــق

 بالقرار الوزاري رقم 1٠٠/٢٠٢٢

بتخويـل �شفـة ال�شبطية الق�شائيـة 

لبعـــ�ض موظفــــي جهــــاز ال�شـــرائب 

الوظيفـــــةم

اأخ�سائي �سيا�سات �سريبية1

اأخ�سائي تعاون دويل٢

مفت�ش �سرائب٣

اأخ�سائي ت�سجيل٤

اأخ�سائي ا�سرتداد �سريبي5
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�سرطــة عمـــان ال�سلطانيـــة
قـــرار

رقـــم ١٩٥/2022
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانــــي رقم 95/16، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب ال�سـادرة بالقـــرار رقم 96/63، 

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

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�سي البندين رقمي )2 ، 3( من املادة )2( من الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة 
الأجانب امل�سار اإليها، الن�سان الآتيان:

2 - املنافذ الربيــــة: �سرفـيــــت، املزيونـــة، دبــــــا، الــدارة، اخلطــــم، حما�ســـــة، الرو�ســــة، 
اأ�سود، الربع  حدف، �سعراء، حفـيت، الوجاجة، خطمة مالحة، 

اخلايل.
الفحـــــل، مينـــاء �ساللـــــــة،  قابــــو�س، مينــــــاء  ال�سلطــــان  ٣ - املنافذ البحرية: مينـــــاء 
مينـــاء خـ�ســـب، ميـــناء �سحـــار، مينــاء �سنـا�س، مينــاء ال�سويــــق، 
�سور )ميناء ال�سيد(، ميناء قلهات، ميناء م�سرية، ميناء الدقم.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 2١ من ربيــــــع الأول ١444هـ

املوافـــــق: ١٧ من اأكتوبـــــــــــــــر 2022م
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي
املفتــــ�س العــــام لل�سرطــــــة واجلمــــــــارك
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هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

قـــرار 

رقــم 2022/443

باإ�سدار الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/107 باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات ال�سادرة بالقرار رقم 2014/16، 

وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل بالالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار رقم 2014/16 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض 

مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 17 من ربيع الأول 1444هـ

املوافـــــق: 13 من اأكتوبــــــــر 2022م
حليمــــــــــة بنـت را�ســــــــــد الزرعيــــــــة
رئي�سة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
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الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الهيئـــــة: 
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

الرئيـــ�س: 
رئي�ض الهيئة.

الإدارة:
اإدارة الهيئة فـي املحافظات.

املراكـــــز: 
مراكز �سند للخدمات.

الرتخي�س: 
اخلدمات  بتقدمي  اخلا�ض  القطاع  ملن�ساآت  الرتخي�ض  اأو  املراكز  باإن�ساء  ال�سادرة  املوافقة 

املدرجة فـي النظام.

النظــــــام: 
البوابة الإلكرتونية للمراكز.

اجلهات املخت�سة: 
وزارة العمل، ووزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

املــادة ) 2 (

يجوز اإن�ساء مراكز لتقدمي اخلدمات املدرجة فـي النظام برتخي�ض من الهيئة، ول يجوز 

للمراكز تقدمي اأي خدمات اأخرى اإل بعد احل�سول على موافقة من الهيئة.

املــادة ) 3 (

تن�ساأ فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنة املراكز" ي�سدر بت�سكيلها ونظام عملها قرار من الرئي�س.
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املــادة ) 4 (

تخت�ض اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة بالآتي:

1 - البت فـي الطلبات املتعلقة بالرتاخي�ض.

2 - حتديد الآليات الالزمة ملتابعة وتقييم اخلدمات التي تقدمها املراكز، وتطويرها.

3 - و�سع ال�سوابط وال�سرتاطات اخلا�سة بالتجهيزات الداخلية واخلارجية للمراكز.

4 - حتديد اخلدمات التي يقدمها املركز املرخ�ض له.

5 - حتديـد عـدد املراكـز املرخ�ض لها بكل ولية، مبا يتوافق والكثافة ال�سكانية وحجم 

ونوع الأن�سطة القت�سادية، وخ�سو�سية كل ولية.

6 - و�سع �سوابط ومعايري ت�سنيف املراكز.

7 - ت�سكيل فرق املقابالت فـي الهيئة والإدارة.

املــادة ) 5 (

ي�سرتط فـيمن يتقدم لطلب احل�سول على الرتخي�ض الآتي:

1 - اأن يكون �سركة عمانية مملوكة من عمانيني ل يزيد عددهم على )4( اأربعة اأ�سخا�ض.

فـيها،  املركز  فتح  فـي  يرغبون  التي  الولية  اأبناء  من  ال�سركة  مالك  يكون  اأن   -  2

با�ستثناء الطلبات اخلا�سة مبحافظة م�سقط.

3 - األ يقل عمر مالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض عن )18( ثمانية ع�سر عاما، ول يزيد 

على )50( خم�سني عاما. 

4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق ملالك ال�سركــــة طالبـــة الرتخيــ�ض احل�ســول على ترخي�ض 

خالل )3( ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تقدمي الطلب.

5 - األ يكون مالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض من العاملني فـــي اأي مـــن القطاعني 

احلكومي اأو اخلا�ض.

6 - اأن يلتزم مالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض خالل ال�سنوات اخلم�ض الأوىل من تاريخ منح 

الرتخيـــ�ض، باأل ميتلكـــون �سجــال جتاريا غري الذي مت مبوجبه منح الرتخي�ض، 

اأو �سركــة ال�سخـــ�ض الواحـــد اأو �سريــكا فـي اإحدى ال�سركات، اأو له عالقة قانونية 

بتلك املوؤ�س�سة، اأو ال�سركة.
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التعليم  ال�سركة طالبة الرتخي�ض حا�سلني على �سهادة دبلوم  يكـــون مــالك  اأن   -  7

العــام عــلى الأقــل اأو ما يعادلها، ويجوز لرئي�ض اللجنة ال�ستثناء من هذا ال�سرط 

�سريطــة اأن يتوافــر لديهم موؤهل ال�سف العا�سر على الأقل وخربة عملية ل تقل 

عن )3( ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه اأو فـي جمالت م�سابهة.

8 - اأن يكون قد �سبق ملالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض العمل فـي اأحد املراكز ملدة ل تقل 

عن )4( اأربعة اأ�سهر مت�سلة خالل ال�سنة ال�سابقة لتقدمي الطلب، اأو )8( ثمانية 

اأ�سهر غري مت�سلة خالل ال�سنتني ال�سابقتني لتقدمي الطلب، اأو اأن يكون لديهم 

�سهادة تدريبية فـي جمال الرتخي�ض معتمدة من الهيئة، اأو اأن يكون قد �سبق له 

ال�سابقتني  ال�سنتني  �سنة واحدة خالل  ملدة ل تقل عن  العمل مبجالت م�سابهة 

لتقدمي الطلب.

املــادة ) 6 (

انق�ســاء  بعــد  اإل  اأخرى  جتارية  اأن�سطة  اأي  ممار�سة  الرتخي�ض  على  للحا�سل  يجوز  ل 

ال�سنوات )5( اخلم�ض الأوىل من تاريخ منحه الرتخي�ض.

املــادة ) 7 (

به  النظام، مرفقا  الغر�ض عن طريق  لهذا  املعد  النمـوذج  علــى  الرتخيــ�ض  طلـــب  يقـــدم 

امل�ستندات الآتية:

1 - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية ملالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض.

2 - ما يفـيد اأن مالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض باحثون عن عمل.

3 - اأ�سل ر�سالة عدم حمكومية ملالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض �سادرة من �سرطة 

عمان ال�سلطانية.

4 - ن�سخة من املوؤهل الدرا�سي ملالك ال�سركة طالبة الرتخي�ض.

املــادة ) 8 (

املتعلقة بالرتاخي�ض،  الهيئــة وفـي الإدارة فريق للمقابالت لدرا�سة الطلبات  فـــي  ي�سكــل 

املقابالت  واإجراء  الالئحة،  فـي هذه  عليها  املن�سو�ض  لل�سروط  ا�ستيفائها  والتحقــق من 

ال�سخ�سية، واإحالة الطلب مرفقا به راأي الفريق اإىل جلنة املراكز.
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املــادة ) 9 (

تتوىل جلنة املراكز البت فـي الطلبات خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

اإحالة الطلبات اإليها من فريق املقابالت، باملوافقة املبدئية اأو بالرف�ض.

وفـي حالة الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�سببا، ويخطر به مقدم الطلب خالل )15( خم�سة 

�ستـــني  الرئي�ض خالل )60(  اإىل  اأن يتظلم كتابة منه  تاريخ �سدوره، وله  ع�سر يوما من 

يوما من تاريخ اإخطاره، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه، ويعترب م�سي املدة امل�سار اإليها دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه، ويكون قرار 

اللجنة ال�سادر فـي هذا ال�ساأن نهائيا.

ل تعترب املوافقة املبدئية ترخي�سا، ويحظر على �ساحب ال�ساأن مزاولة الن�ساط اإل بعد احل�سول 

على الرتخي�ض.

املــادة ) 10 (

يجــب علـــى طالـــب الرتخيــ�ض موافـــاة الإدارة خــالل مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما 

من تاريخ املوافقة املبدئية بامل�ستندات الآتية:

امل�ستندات،  وت�سوير  طباعة  ن�ساط  مت�سمنا  التجاري  ال�سجل  اأوراق  من  ن�سخة   -  1

ون�ساط مكاتب تعقيب املعامالت.

2 - ن�سخة من �سهادة النت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان.

3 - ن�سخة من بطاقة ريادة الأعمال.

4 - ن�سخة من عقد الإيجار والرتخي�ض البلدي.

املــادة ) 11 (

فـي حال م�سي املدة املن�سو�ض عليها فـي املادة )10( من هذه الالئحة وعدم قيام طالب 

الرتخي�ض بالوفاء بالتزاماته املن�سو�ض عليها فـي تلك املادة، تعترب املوافقة املبدئية ملغاة.

وا�ستثناء من ذلك يجوز - فـي حالة ال�سرورة - لرئي�ض جلنة املراكز منح طالب الرتخي�ض 

مدة اإ�سافـية ل تتجاوز )60( �ستني يوما ل�ستيفاء تلك اللتزامات.

املــادة ) 12 (

ي�سدر الرتخي�ض بعد التحقق من توفر كافة ال�سروط وا�ستيفاء كافة اللتزامات املن�سو�ض 

عليها فـي هذه الالئحة.
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املــادة ) 13 (

دون الإخالل بحكم املادة )6( من هذه الالئحة يجوز للهيئة التن�سيق مع اجلهات املخت�سة 

للتحقق من اأن مالك ال�سركة احلا�سلة على الرتخي�ض ل يعملون فـي اأي من القطاعني 

العام اأو اخلا�ض خالل فرتة �سريان الرتخي�ض، اأو اأنهم مل ي�ستقدموا قوى عاملة اأجنبية 

فـي �سجـــالت جتاريـــة ميلكونهــا اأو تربطهــم عالقــة قانونيــة بهـــا، اأو اأنهــم لـم يت�سرفـــوا 

فـي ال�سجل التجاري حمل الرتخي�ض.

املــادة ) 14 (

تكـــون مـــدة الرتخيـــ�ض �سنـــة واحـــدة قابــلة للتجديد، بناء على طلب يقدم من احلا�سل 

تـــقل عـــن )30( ثالثني يوما، م�ستوفـيا كافة  بـــمدة ل  على الرتخي�ض قبل انتهاء مدته 

ال�سروط واللتزامات التي مت منح الرتخي�ض مبوجبها.

املــادة ) 15 (

ل يجوز الت�سرف فـي الرتخي�ض اأو عر�سه للبيع، باأي طريقة كانت، عدا التنازل عنه للغري 

بال�سروط الآتية:

1 - تقدمي طلب التنازل على النموذج املعد لذلك اإلكرتونيا.

2 - ا�ستيفاء املتنازل له كافة ال�سروط واللتزامات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

3 - �سداد احلا�سل على الرتخي�ض كامل القر�ض الذي ح�سل عليه من الهيئة - اإن وجد - 

وتقدمي ما يثبت ذلك، ويجوز للجنة املراكز فـي حالة ال�سرورة ال�ستثناء من هذا 

ال�سرط، على اأن يتعهد ب�سداد باقي اأق�ساط القر�ض امل�ستحق للهيئة.

4 - التزام احلا�سل على الرتخي�ض باإلغاء ن�ساط طباعة وت�سوير امل�ستندات، ون�ساط 

مكاتب تعقيب املعامالت من ال�سجل التجاري حمل الرتخي�ض.

وفـي حالة تنازله عن الرتخي�ض ال�سادر له، وح�سوله على ترخي�ض ثان، فاإنه ل يجوز له 

التنازل عن هذا الرتخي�ض مرة اأخرى.

املــادة ) 16 (

يجوز للجنة املراكز، مبوافقة الرئي�ض، الرتخي�ض ملن�ساآت القطاع اخلا�ض بتقدمي اخلدمات 

املدرجة فـي النظام للعاملني بها فقط.
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املــادة ) 17 (

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�ض املن�سو�ض عليه فـي املادة )16( من هذه الالئحة الآتي:

1 - اأن تكون املن�ساأة من فئة الدرجة العاملية اأو املمتازة اأو الأوىل.

2 - األ يقل جمموع القوى العاملة الأجنبية باملن�ساأة عن )2000( األفـي عامل.

3 - اأن تكون املن�ساأة ملتزمة بتحقيق ن�سبة التعمني املفرو�سة عليها مبوجب القانون.

املــادة ) 18 (

يجب على من�ساآت القطاع اخلا�ض احلا�سلة على الرتخي�ض اللتزام بالآتي: 

1 - ممار�سة الن�ساط فـي املقر الرئي�سي لها.

2 - تقدمي اخلدمات املدرجة بالنظام من قبل العاملني العمانيني باملن�ساأة. 

3 - متكني موظفـي الهيئة من القيام بالزيارات امليدانية.

املــادة ) 19 (

يقدم طلب الرتخي�ض املن�سو�ض عليه فـي املادة )16( من هذه الالئحة من �ساحب املن�ساأة 

اأو من ميثلها قانونا اإىل رئي�ض جلنة املراكز مرفقا به الآتي:

1 - ن�سخة من اأوراق ال�سجل التجاري.

2 - ن�سخة من �سهادة النت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان.

3 - ك�سف بعدد القوى العاملة الوطنية والأجنبية باملن�ساأة �سادر من اجلهة املخت�سة.

4 - ن�سخة من ملكية اأو عقد اإيجار املركز الرئي�سي للمن�ساأة.

5 - خطاب من وزارة العمل يفـيد اللتزام بن�سبة التعمني.

املــادة ) 20 (

يجب على كل من يح�سل على الرتخي�ض اللتزام بالآتي:

1 - و�سع الرتخي�ض فـي مكان بارز داخل املركز اأو املن�ساأة.

2 - عدم اإن�ساء اأي فرع ملمار�سة الن�ساط املرخ�ض به.

3 - ت�سغيـــل القـــوى العاملـــة الوطنيـــة فقـــط لتقديــم اخلدمات املدرجة فـــي النظــام 

فـي املراكز وفـي املن�ساآت احلا�سلة على الرتخي�ض.
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4 - عدم ت�سريب اأو اإف�ساء اأي بيانات يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة تقدمي اخلدمات 

املدرجة فـي النظام.

5 - اتباع الإجراءات املعمول بها واملعتمدة ب�ساأن تقدمي الطلبات لدى اجلهات احلكومية 

التي تقدم خدماتها عرب النظام. 

6 - عـــدم تقديــم اأي خدمــات غري مدرجة فـي النظام اإل بعد احل�سول على موافقة 

من الهيئة.

7 - عدم اإجراء اأي تعديالت على النظام اأو العبث به اأو ت�سريبه اأو ا�ستخدامه خارج 

املركز اأو املن�ساأة.

الالئحة  فـي هذه  املن�سو�ض عليه  النظام  اأخرى غري  اأنظمة  اأي  ا�ستخدام  - عدم   8

داخل املركز اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة.

املحددة من قبل  العمل  اأوقات  بالنظام خالل  املدرجة  9 - �سمــان تقديـــم اخلدمات 

املركز، واإخطار الهيئة اأو الإدارة عن رغبته فـي غلق املركز ملدة ل تتجاوز )6( �ستة 

اأ�سهر مت�سلة وموافقتها، ووجوب احل�سول على موافقة جلنة املراكز للمدة التي 

تزيد على ذلك.

10 - عدم نقل موقع املركز اإل بعد موافقة جلنة املراكز.  

11 - اللتزام باأ�سعار تقدمي اخلدمات املدرجة فـي النظام املعتمدة من الهيئة.

12 - ح�سور ور�ض العمل التدريبية اخلا�سة باملراكز التي تنظمها اأو تقدمها الهيئة.

13 - دخول النظام با�ستخدام البطاقة ال�سخ�سية ملالك ال�سركة احلا�سلة على الرتخي�ض 

اأو املن�ساأة اأو العاملني لديها فقط.

14 - ا�ستخدام البطاقة ال�سخ�سية لطالبي اخلدمة للدخول اإىل النظام فقط.

15 - ت�سجيل بيانات طالب اخلدمة ب�سفافـية واأمانة. 

16 - اإخطـــار الهيئـــة عنـــد تغيـــري امل�سمــى التجــاري للمركــز، وعند تغيري ا�سم املن�ساأة 

احلا�سلة على الرتخي�ض.

17 - و�سع لوحة جتارية على واجهة املركز.

18 - ت�سجيل كافة العاملني فـي املركز فـي النظام.

19 - عدم التوقف عن ا�ستخدام النظام لأكرث من )2( �سهرين متتاليني.

20 - التواجد فـي املركز اأثناء الزيارات امليدانية الدورية التي تقوم بها الهيئة للمركز.
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املــادة ) 21 (

يجــوز للهيئـــة فـــي حـــالة خمالفــة اأحكام هذه الالئحة اأو التعليمات ال�سادرة من الهيئة، 

اأن تفر�ض اأيا من العقوبات الإدارية الآتية:

1 - اإنذار احلا�سل على الرتخي�ض مع اإلزامه باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل اأجل منا�سب.

2 - اإيقاف الرتخي�ض ب�سكل موؤقت حلني زوال اأ�سباب املخالفة.

املــادة ) 22 (

يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�ض فـي احلالت الآتية: 

1 - طلب احلا�سل على الرتخي�ض ذلك.

2 - فقد اأحد �سروط الرتخي�ض.

3 - تكرار خمالفة احلا�سل على الرتخي�ض اأحكام هذه الالئحة خالل مدة �سريان 

الرتخي�ض، اأو عدم اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ وقوعها.

4 - عدم ا�ستخدام النظام لأكرث من )6( �ستة اأ�سهر متتالية.

ول يتم اإلغاء الرتخي�ض اإل بعد اإخطار احلا�سل على الرتخي�ض باملخالفة. 

املــادة ) 23 (

يجب على احلا�سل على الرتخي�ض فـي حالة اإلغاء الرتخي�ض اللتزام بالآتي:

1 - اإزالة كل ما ي�سري للمركز. 

2 - اإلغاء جميع الأن�سطة التجارية اخلا�سة باملركز من ال�سجل التجاري.

3 - الوفاء باللتزامات املرتتبة على املركز للغري، وعلى الأخ�ض الآتي:

 اأ - اإرجاع كافة الأجهزة التابعة للجهات الأخرى. 

ب - �سداد وت�سوية القرو�ض واللتزامات املالية امل�ستحقة للهيئة.

ج - ت�سوية كافة اللتزامات املالية امل�ستحقة للجهات الأخرى نظري ا�ستخدام النظام.

-58-



اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 

قانــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيـــة �ل�ســادر باملر�ســوم �ل�سلطانــي رقــم 2008/67 و�ملـــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105.

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71ا�سم طالب �لرب�ءة

72ا�سم �ملخرتع

73ا�سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74ا�سم �لوكيل
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2018/1/24

)21(OM/P/2018/00018

)44(
 2022/1/30

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1427

)45(

)11(421

E04H 4/00Int.Cl.(51)

)71(

هيكيلي، لور�ن )فرن�سا(1

2

3

 )72(

هيكيلي، لور�ن )فرن�سا(1

2

3

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية 1

2

3

)30(
PCT/FR2016/000126    27/7/2016   
 FR 1557225    28/7/2015     FR

بر�ء�ة �خرت�ع )12(

)54(
من�ساأة ديناميكية الإنتاج �ملوج �ل�سناعي ملمار�سة ركوب �الأمو�ج

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/7/27 وتنتهي بتاريخ  2036/7/26

�أمو�ج )12(، وهيكل )11( ي�ستمل على منطقة حافة )15(،  يتعلق �الخرت�ع �حلايل مبن�ساأة ت�ستمل على مولد    )57(

ومنطقة ذروة �رتفاع )17(، ومنطقة تعاظم )16( متيل الأعلى ما بني منطقتي �حلافة و�لذروة، وقمة )30( بني 

منطقة �لذروة ومنطقة منخف�سة )31( تكون منخف�سة بالن�سبة �إىل �لقمة و�ملاء �لو�قع فوق منطقتي �حلافة 

وعميقة   )25( علوية  �أفقيا،  على منطقتني متجاورتني  ت�ستمل   )23( مائية  بيئة  ت�سكل جزء� من   ، و�لتعاظم 

)26( ويكونان على �لتو�يل �أعلى و�أدنى من منطقة �حلافة، ومنطقة د�خلية )24( على منطقة �حلافة ومنطقة 

�لتعاظم و�للتني تكونان متجاورتني ر�أ�سيا مع �ملنطقة �لعلوية، وتكون �ملن�ساأة مهياأة بحيث يعرب �ملاء عند طرف 

حركة �الأمو�ج للقمة ثم ي�سقط فـي حجم ��ستقبال يتم حتجيمه باملنطقة �ملنخف�سة حني يكون �ملولد فـي حالة 

�ال�ستخد�م، ونطاق �ت�سال مبائع )27( �أ�سفل �لهيكل �لذي يربط �ملنطقة �لعميقة �ملذكورة بالفتحة )33، 39( 

�لتي تكون مفتوحة على حجم �ال�ستقبال �ملذكور.

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 
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Patent / English Abstract   
 

January 24, 2018 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry of Commerce, Industry & 
Investment Promotion 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

 

OM/P/2018/00018 (21) 
January 30, 2022 

Official Gazette No.: 1427 
(44) 

 (45) 

421 (11) 

E04H 4/00  Int. Cl.   (51) 
HEQUILY, Laurent   [FR/FR] 1 )71( 
 2 
 3 
HEQUILY, Laurent   [FR/FR] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/FR2016/000126    27.07.2016    
  

FR 1557225   28.07.2015   FR  

(30) 

Patent (12) 

(54)     A dynamic artificial wave facility for the practice of surfing. 
Protection starting from  27.07.2016  to  26.07.2036 

(57) The facility comprises a wave generator (12), a support (11) comprising an edge zone 
(15), a culminating zone (17), a progression zone (16) sloping upwardly between the edge 
and culminating zones, a crest (30) between the culminating zone and a depressed zone 
(31) which is depressed relative to the crest, water situated over the edge and progression 
zones, which forms part of an aquatic environment (23) comprising horizontally contiguous 
upper (25) and deep (26) regions which are respectively higher than and lower than the edge 
zone, and an inner zone (24) over the edge and progression zones and which is vertically 
contiguous with the upper region; the facility being configured such that the water at end of 
travel of the waves gets past the crest and falls into a reception volume delimited by the 
depressed zone when the generator is in use; and a fluidic communication (27) below the 
support linking said deep region to an opening (33, 39) that is open to said reception volume. 
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 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2018/3/13

)21(OM/P/2018/00064

)44(
2022/1/30

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1427  

)45(

)11(422

F16L 58/16, 11/08,  D01F 9/16,  11/08  Int.Cl.(51)

)71(

بايباليف نيديرالند بي.فـي )هولند�(1

2

3

)72(

د�ملولني، المبريتو�س جرييت بيرت )هولند�(1

2

3

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
PCT/NL2016 /050604   30/8/2016
2015434 14/9/2015  NL

بر�ء�ة �خرت�ع)12(

)54(
 �أنبوب �سغط عايل وطريقة الإنتاجه

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/8/30 وتنتهي بتاريخ 2036/8/29  

غـــالف  د�خليـــة )1( وطبقـــة  ي�سمـــل بطانـــة  باأنبوب �سغــط عالـي  يتعلق �الخرت�ع �حلايل    )57(

خارجية )6( وطبقة مدعمة ومقويــة )2، 5( مو�سوعة فيما بني �لبطانة �لد�خلية وطبقة 

�لتغليف �خلارجية، ويكون للطبقـــة �ملدعمـــة و�ملقويــة �سر�ئط ملتفة ب�سكل حلزوين )2، 5( 

ي�سمل كل منها م�سفوفة )4( و�ألياف )3( مطمورة فـي �مل�سفوفة، وتت�سمن �الألياف �لعديد 

من �ل�سعري�ت عالية �لقوة �سعريية، بغر�س توفري مرونــة ثنـي عاليــة ن�سبيــا، تتــم معاجلــة 

�ل�سعري�ت �لتي يتم �حل�سول عليها غرويا باإخ�ساع �ل�سعري�ت �إىل عملية معاجلة غروية.
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Patent / English Abstract   
 

March 13, 2018 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry of Commerce, Industry & 
Investment Promotion 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 
 

OM/P/2018/00064 (21) 
January 30, 2022 

Official Gazette No.: 1427 
(44) 

 (45) 

422 (11) 

F16L 58/16 , 11/08 , D01F 9/16 , 11/08   Int. Cl. (51) 
PIPELIFE NEDERLAND B.V.   [NL/NL] 1 )71( 
 2 
 3 
DALMOLEN, Lambertus Gerrit Peter   [NL/NL] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/NL2016/050604   30.08.2016 
 
2015434   14.09.2015   NL  

(30) 

Patent (12) 
(54)       HIGH PRESSURE PIPE AND METHOD FOR PRODUCING SUCH PIPE. 
 

     Protection starting from  30.08.2016  to  29.08.2036 
 

(57) A high-pressure pipe comprises an inner liner (1), an outer coating layer (6) and 
a reinforcement layer (2, 5) positioned between the inner liner and the outer coating 
layer. The reinforcement layer has helically wound strips (2, 5) which each comprise 
a matrix and fibers embedded in the matrix; the fibers consist of a multitude of twisted 
high-strength filaments. With an aim of providing a relatively high bending flexibility, 
the filaments of a fiber are sized filaments obtained by subjecting the filaments to a 
sizing operation. 
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�إعـــــــــالن
كـــل ذي م�صلحــــة  املقبولـــة، وعلـــى  البـــــراءات  الفكريــــة عـن طلبـــات  امللكيـــة  دائـــرة  تعلـــن 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�صر وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9 - 5 - ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــادر باملر�صـــــوم 
ال�صلطــــانــي رقــــــــم 2008/67 واملـــــــــادة )31( مـــــن الئحتـــــــه التنفـيذيـــــة ال�صـــــــادرة بالقــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105.

رمـــوز �لبيانـــات �لببليوجر�فـية

�لرمــــــز�لبيــان �لببليوجر�فـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�صبقيــة

32تاريــخ االأ�صبقيــة

33بلــد االأ�صبقيــة

54ت�صميــة االختـراع

57الو�صــف املخت�صـر

71ا�صــم طالــب البــراءة

72ا�صــم املختـرع

73ا�صـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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 - 1
)21(OM/P/2016/000039

)22(    11/2/2016

)31(PCT/US2014/050754   

)32(5/3/2015

)33(US

طريقة لتعزيز اإنتاجية تكوينات هيدروكربون با�صتخدام مائع يحتوي على عامل )54(
ت�صابك معدين ع�صوي ومثبط تكون امللوثات.

 METHOD FOR ENHANCING PRODUCTIVITY OF HYDROCARBON 
FORMATIONS USING FLUID CONTAINING ORGANOMETALLIC 
CROSSLINKING AGENT AND SCALE INHIBITOR

يتعلق االخرتاع احلايل مبنع اأو تثبيط امللوثات من التكون فـي بئر اأو فـي تكوين خمرتق )57(
البئر مائع ي�صتمل على بوليمر قابل للهيدرة عامل  بوا�صطة بئر عن طريق �صخ فـي 
ومثبط  التكافوؤ  عديد  معدن  على  يحتوي  ع�صوي  معدين  ت�صابك  عامل  مثل  ت�صابك 
حم�ض  �صلفونات  ينيل  بويل؟  على  ت�صتمل  التي  املجموعة  من  منتقى  امللوثات  تكون 
اأكريالت  وبويل  ميثيلينولني  كربوك�صي  �صلفونيك  بروبان  ميثيل  اأكريالميدو  بويل 

�صلفوناتية وخالئط منها.
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Scales are prevented or inhibited from forming in a well or in a formation 
penetrated by a well by pumping into the well a fluid comprising a hydratable 
polymer a crosslinking agent such as an organometallic crosslinking agent 
containing a polyvalent metal and a scale inhibitor selected from the group 
consisting of polyvinyl sulfonates a polyacrylamidomethylpropane sulfonic 
acid carboxymethyl inulin and sulfonated polyacrylates and mixtures 
thereof.

)71(Baker Hughes Incorporated                                                       هيوز انكوربريتد

)72(                                                                                                             LE Hoang Vl                                                                                     هواجن ڤي. يل
                                                                                                           SHEN Dong                                                                                             دوجن �صني
                                                                                                           GALVAN Dora V                                                                         دورا ڤي. جالفان

ت�صي ت�صو
                                                                                                                                                      
          QU Qi
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 - 2
)21(OM/P/2016/000052

)22(25/2/2016

)31(PCT/EP2014/066835  

)32(5/8/2014

)33(EP

تركيبات بويل �صيلوك�صان ع�صوية قابلة للمعاجلة.)54(
Curable organopolysiloxane compositions

راتنجي )57( مكون  تت�صمن  ع�صوية  �صيلوك�صان  بويل  برتكيبات  االخرتاع  هذا  يتعلق 
)اأ1( يتكون من راتنج بويل �صيلوك�صان ع�صوي واحد على االأقل يتكون من وحدات 
بال�صيغة )OH(b)R1O(cSiO)4-a-b-c( /2 )I(Ra، )اأ2( مكون �صليكون ع�صوي 
 R2 يتكون من مركب �صليكون ع�صوي واحد على االأقل يتكون من وحدات بال�صيغة
)d)OH(e)R3O(fSiO)4-d-e-f(/2 )II، حيث اأن ال�صقات واملوؤ�صرات تكون كل منها 
 a + b فاإن جمموع )I( كما هو معرف فـي عن�صر احلماية 1، ب�صرط اأنه فـي ال�صيغة
c ≤ 3 +، وفـي املكون الراتنجي )اأ1( فاإن  ن�صبة %2 على االأقل من كل الوحدات التي 
1( فاإن  %10 على االأكرث من  بال�صيغة )I(  يكون فـيهاb ≥ 1 ، وفـي مكون الراتنج )اأ
كل الوحدات التي بال�صيغة )I(  يكون فـيها  c ≥ 1، وفـي املكون الراتنجي )اأ1( فاإن 
ن�صبة %50 على االأكرث من الوحدات التي بال�صيغة )I( فاإن a = 2، واملكون الراتنجي 
اإلى  جرام/مول   500 من  متو�صط(  )وزن   Mw جزيئي  وزن  مبتو�صط  يكون  )اأ1( 
5000 جرام/مول ووزن جزيئي Mn )رقم متو�صط( من 500 جرام/مول اإلى 5000 
جرام/مول، وت�صتت متعدد )Mw/Mn( للمكون الراتنجي )اأ1( يرتاوح من 1 اإلى 5، 
واملجموع فـي ال�صيغة )II( يكون d + e + f ≤ 4، وفـي مكون ال�صليكون الع�صوي )اأ2( 
فـي ن�صبة %10 على االأقل من كل الوحدات التي بال�صيغة )II( فاإن f ≥ 1، وفـي مكون 
ال�صليكون الع�صوي  )اأ2( فـي ن�صبة %2 على االأكرث من كل الوحدات التي بال�صيغة 
)II( فاإن e ≥ 1، وفـي مكون ال�صليكون الع�صوي  )اأ2( فـي ن�صبة %50 على االأكرث من 
كل الوحدات التي بال�صيغة )II( فاإن d + e + f ≤ 3 d = 2، ويتعلق هذا االخرتاع اأي�صا 

بطرق لتح�صريها وا�صتخدامها، وبخا�صة الإنتاج ال�صخور ال�صناعية.
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The invention relates to organopolysiloxane compositions comprising 
(A1) resin component consisting of at least one organopolysiloxane resin 
consisting of units of the formula Ra(OH)b(R1O) cSiO (4-a-b-c) /2 (I), 
(A2) organosilicon component consisting of at least one organosilicon 
compound consisting of units of the formula R2 d(OH)e(R3O) fSiO 
(4-d-e-f)/2 (II), where the radicals and indices are each as defined in claim 
1, with the proviso that in formula (I) the sum of a + b + c ≤ 3, in the resin 
component (A1) in at least 2% of all the units of the formula (I) b ≥ 1, in the 
resin component (A1) in at most 10% of all the units of the formula (I) c ≥ 
1, in the resin component (A1) in at most 50% of the units of the formula 
(I) a = 2, and the resin component (A1) has a mean molecular weight Mw 
(weight average) of 500 g/mol to 5000 g/mol and a molecular weight Mn 
(number average) of 500 g/mol to 5000 g/mol, and the polydispersity (Mw/
Mn) of the resin component (A1) is 1 to 5, the sum in formula (II) d + e + f 
≤ 4, in the organosilicon component (A2) in at least 10% of all the units of 
the formula (II) f ≥ 1, in the organosilicon component (A2) in at most 2% 
of all the units of the formula (II) e ≥ 1, and in the organosilicon component 
(A2) in at most 50% of the units of the formula (II) having d + e + f ≤ 3 d =2, 
and to processes for preparation thereof and to the use thereof, especially 
for production of synthetic rocks.

)71(  WACKER CHEMIE AG                                                      .ووكـــر �صــيمي ايه جي

)72(                                                                                                             Daniel Schildbach                                                                        دانيل ا�ص�صيلدباخ
                                                                                                           Uwe Scheim                                                                                           اوي ا�ص�صيم
                                                                                                           Detlev Ostendorf                                                                     ديتليف او�صتندورف
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 - 3
)21(OM/P/2018/000001

)22(1/1/2018

)31(PCT/US2015/041016 

)32(17/7/2015

)33(US

اإمداد قدرة مل�صت�صعر مناعي لعطل اأر�صي مل�صت�صعرات اأ�صفل بئر.)54(
GROUND FAULT IMMUNE SENSOR POWER SUPPLY FOR 

DOWNHOLE SENSORS

يتعلق االخرتاع احلايل بتو�صيل نظام تو�صيل بيانات وقدرة مناعية للعطل االأر�صي )57(
يتم  االأطوار.  ثالثي  قدرة  كبل  عرب  البئر  اأ�صفل  مبحرك  البئر  اأ�صفل  مل�صت�صعرات 
تو�صيل م�صدر اإمداد بقدرة تيار متناوب ووحدة منطية لبيانات م�صت�صعر كهربائيا 
املو�صالت  من  اختياره  يتم  املرة  فـي  )االأطوار(  املو�صالت  من  اثنني  من  بواحد 
)االأطوار( الثالثة لتوفري اإ�صارات قدرة وبيانات اإلى م�صت�صعرات اأ�صفل البئر. عند 
الك�صف عن عطل اأر�صي على اأحد الطورين املت�صلني، تعزل وحدة العزل النمطية 
اإ�صارات  اإر�صال  ملوا�صلة  املوؤر�ض  غري  املت�صل  الطور  اإلى  وتتحول  املوؤر�ض  الطور 
ترددات  املتناوب،  بالتيار  بالقدرة  االإمداد  م�صدر  تردد  يكون  والبيانات.  القدرة 
تو�صيل البيانات وتردد حتويل ملحرك يتحكم فـي موتور اأ�صفل البئر متعامدين على 
بع�صهم البع�ض لتقليل التداخل. ميكن اأن يتم االت�صال من ال�صطح اإلى اأ�صفل البئر 
بوا�صطة �صبط فلطية، تردد و/اأو طور م�صدر االإمداد بالقدرة بالتيار املتناوب الذي 

يتم التحكم فيه بوا�صطة املعالج.
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A ground fault immune power and data delivery system for downhole sensors 
is connected to a downhole motor via a three-phase power cable. An AC 
power supply and sensor data module are electrically connected to one of 
two conductors (phases) at a time selected from the three conductors (phases) 
to provide power and data signals to the downhole sensors. If a ground fault 
is detected on one of the two connected phases, an isolation module isolates 
the grounded phase and switches to the ungrounded connected phase to 
continue transmitting power and data signals. A frequency of AC power 
supply, data communication frequencies and a switching frequency of a 
drive controlling the downhole motor are orthogonal to each other in order 
to mitigate interference. Surface-to-downhole communication can occur by 
adjusting voltage, frequency and/or phase of AC power supply controlled 
by a processor.

هاليبريتون اإنريجي �صريفي�صز اإنك.)71(
.HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

)72(                                                                                                             ALAAS, Yusef                                                                                  يو�صف العا�ض
 GUPTA, Sudhir Kumar                                         صودهري كومار غوبتا�
 ALMUHANA, Aram Shihab Khaleel                    اأرام �صيهاب خليل املهنا
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102973

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل واملك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة العامل للتجارة وال�ستثمار �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111339

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأذواقي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 736 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/7/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119580

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفـيف ال�سعر للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سموخ اجلزيرة الذهبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126056

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربيــة وغيــر العربيــة وتف�ســـيل وخياطـــة العبايـــات 

الن�سائية البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملالب�س واأدوات ومالب�س الأطفال البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة والأقم�سة باأنواعها البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الإمرباطورة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سنا�س، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127181

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم الأ�سا�سي ) املرحلة الأوىل (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد �سليمان الإ�سماعيلي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 471 ر.ب: 130، العذيبة ال�سمالية، وليـــة بو�ســـر، حمافظـــة 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130328

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات، اإ�سالح الإطارات والعجالت املعدنية، حمطات غ�سيل وت�سحيم 

املركبات، اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتجع ال�سيارات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158293

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحة امل�ستقبلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135987

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجوم امل�سرقة العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية امل�سنعة، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138011

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ال�سرقية للتنمية والأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158292

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحة امل�ستقبلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147486

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز عمان للريا�سة وال�ستثمار العقاري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150335

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالطعام  التموين  والنزل،  الفنادق  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 

ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب، 

اأرا�سي خميمات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري 

النزل،  حجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  النزل،  خدمات  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن 

الوجبات  تقدمي  الذاتية، خدمات مطاعم  الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة  فـي  احلجز 

اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية 

املوتيالت، خدمات ال�ستقبال فـي اأماكن الإقامة املوؤقتة اإدارة حالت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املحراب للتطوير وال�ستثمار العقاري �سركة �سخ�س واحد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س، حي الريان، طريق وادي الرمة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153317

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم �ساورما ماما

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمل 5، بناية 5، طريق 7901، جممع 579 اجلنبية، مملكة البحرين 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153740

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيتار القهوة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153968

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  ا�ست�سارات  اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية،  اإدارة  خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، 

الأعمال، تق�سي احلقائق فـي الأعمال، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، اأبحاث الأعمال، الإعالن 

البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

ال�سيدلية  التجزئة للم�ستح�سرات  ال�سراء، خدمات  الإدارية لطلبات  املعاجلة  بالتجزئة، 

والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

وال�سحية والإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�س، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�س-3165 مينابولي�س، مين�سوتا 2467-

55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153974

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  ا�ست�سارات  والت�سدير،  ال�سترياد  وكالت  خدمات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 

الأعمال، تق�سي احلقائق فـي الأعمال، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، اأبحاث الأعمال، الإعالن 
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البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  احلا�سوب، عر�س  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

ال�سيدلية  التجزئة للم�ستح�سرات  ال�سراء، خدمات  الإدارية لطلبات  املعاجلة  بالتجزئة، 

والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�س، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�س-3165 مينابولي�س، مين�سوتا 2467-

55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154204

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قري اخل�سراء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154213

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن الإقامة 

خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  املوؤقتة، 

واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  البارات،  احلانات  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم 

وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية، تاأجري اأجهزة الطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتيكوت كافـيه باري�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: روي دو مونت - بالنك 26 1201 جنيف، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154402

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لـــب  زبـــدة  زبـــدة،  ال�سودانــي،  الفـــول  زبــدة  لالأكــل،  دهون �ساحلة 

ال�سوكولتة، زبــدة جوز الهند، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، 

دهون  ل�سنع  دهنية  مواد  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  مربيات،  املرق،  مركزات 

�ساحلة لالأكل، زيت ذرة للطعام، لوز مطحون، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، 

بقول حمفوظة، ق�سدة خمفوقة، حليب، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، م�سروبات 
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احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، �سمن نباتي، زيت نخيل للطعام، 

للطعام، حليب  ال�سم�س  دوار  زيت  بندورة،  للطعام، معجون  زيتون  زيت  زيتون حمفوظ، 

خمفوق، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، زيت بذر الكتان معد لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عرار التجارية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،13476 �س.ب:  الرا�س،  الديرة،  القاز،  عبدالـله  امللك  حمل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154797

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع امل�سفاة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155658

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريي�ستني لتجارة الأحذية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 96486، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155764

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل )ال�سموع، �سموع معطرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سا كوفـي بي تي اإي. ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 390 هافلوك رود، #08-06 كينغز �سنرت، �سنغافورة 169662.، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن الأعمال، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، 

عر�س ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، تق�سي احلقائق فـي الأعمال، 

العالقات  الأعمال،  اأبحاث  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  الأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات 

املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  املهنية،  الأعمال  ا�ست�سارات  العامة، 

املوجودين،  غري  للم�سرتكني  الهاتف  على  الرد  ال�سرائب،  اإعداد  الأعمال،  عن  والأخبار 

تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 

تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت ل�سالح الغري، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، 

امل�ساعدة فـي  معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع 

الأعمال، خدمات الفوترة، الإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوكيو لتجارة املطابخ �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مبنى اإنفـينيتي، حمل رقم 05، ال�سفا ثاين �سارع ال�سيخ زايد دبي، 15360، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155913

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل املالب�س، مغ�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج الوقبة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156019

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، الرعاية ال�سحية، خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، 

العناية باأظافر اليدين، الن�سائح ال�سيدلنية، خدمات العالج بالعطور، خدمات التطبيب 

عن بعد، خدمات املنتجعات ال�سحية، اإعداد ال�سيدلين للو�سفات، تاأجري املعدات الطبية، 

خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي ان ات�س جود هيلث �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 7011، عود ميثاء، بر دبي، 7011، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156069

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال )البيع بالتجزئة والبيع باجلملة واإدارة 

بال�سموع  يتعلق  فـيما  واملوارد  املرافق  خدمات  وتنظيم  الأعمال 

وال�سموع املعطرة واأواين ال�ساي واأكواب ال�ساي وال�سحون واأباريق 

احلليب واأوعية ال�سكر والأحوا�س )ال�سلطانيات( والأطباق وحاويات 

تخزين الطعام واأطقم العلب وال�ساي الكرات، واأكيا�س ال�ساي، وم�سفاة ال�ساي، وم�سافـي 

ال�ساي، واأدوات املائدة اخلزفـية امل�سنوعة من العظام، بخالف ال�سكاكني، وال�سوك واملالعق، 

ال�ساي،  من  امل�سنوعة  وامل�سروبات  املائدة(،  )اأدوات  ال�ساي  وخدمات  البور�سلني،  واأدوات 

نـــوع من ال�ساي  وال�ساي الأ�سود )ال�ساي الإجنلــيزي(، ونكـــهات ال�ســـاي، و�ســـاي الفواكـــه، 

الأحمر،  وال�ساي  ال�سجرة احلمراء  �ساي  الفاكهة،  بنكهة  ال�ساي  العطري،  الهندي،ال�ساي 
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الأخ�سر  ال�ساي  الغذائية(،  الأع�ساب )لالأغرا�س  �ساي  الأخ�سر،  ال�ساي  ال�ساي،  خال�سة 

م�ستخل�سات  ال�ساي،  اأكيا�س  ال�ساي،  ال�سيني(،  )ال�ساي  الأ�سود  ال�سيني  ال�ساي  الياباين، 

ال�ساي، منقوعات ال�ساي، امل�سروبات القائمة على ال�ساي، الكعك، املعجنات، فطائر، املعكرون 

القوائم  املجالت،  من�سورات،  املطبوعات،  للمعجنات،  العطرية  امل�ستح�سرات  )املعجنات(، 

املطبوعة،(، ا�ستف�سارات عن الأعمال)خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري 

)ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، مما يتيح للعمالء عر�س و�سراء تلك الب�سائع من 

اأو موقع ويب للب�سائع العامة  اأو منفذ موزع  اأو منفذ بيع باجلملة  منفذ بيع بالتجزئة 

فـي الت�سالت العاملية �سبكة اأو من كتالوج الب�سائع العام عن طريق الربيد اأو عن طريق 

على  الإنرتنت  عرب  والإعالن  الإنرتنـــت  عبــر  الرتويج  والال�سلكية،  ال�سلكية  الت�سالت 

�سبكة الكمبيوتر وخدمات متاجر البيع بالتجزئة، ا�ست�سارات الأعمال والإدارة، اخلدمات 

التجارية  ال�ست�سارات  للب�سائع،  العر�س  بخدمات  املتعلقة  وال�ست�سارية  ال�ست�سارية 

)ال�سراء  المتياز  خدمات  بالتجزئة،  البيع  متاجر  واإدارة  لإن�ساء  ال�ست�سارية  واخلدمات 

تقدمي  بالمتياز،  املتعلقة  الإدارية  ال�ست�سارية  اخلدمات  اجلماعي(،  الإعالن  اجلماعي، 

امل�سورة الفنية )الأعمال( وامل�سورة فـي اإدارة الأعمال وامل�ساعدة فـي اإن�ساء وت�سغيل حمالت 

بيع ال�ساي بالتجزئة و�سالونات ال�ساي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 390 هافلوك رود، #05-01 كينغز �سنرت، �سنغافورة 169662، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156070

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل )ال�سموع، �سموع معطرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 390 هافلوك رود، #05-01 كينغز �سنرت، �سنغافورة 169662، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق الواحد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156167

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، 

المتحانات التعليمية، مدار�س احل�سانة، التعليم فـي املدار�س 

الداخلية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تعليم العاملية التعليمية �س.م.ك.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سباح ال�سامل، قطعة )1(، �سارع )107(، ق�سيمة )403(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156246

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  النقل،  بال�سفن،  ال�سحن  الب�سائع،  ت�سليم  اجلوي،  النقل 

الب�سائع، توزيع الطاقة، النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راديا، اإنك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بريل �سرتيت، �سويت بولدر كولورادو 929، 8030، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156249

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�س،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156252

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات فـيتامينية، اأقرا�س دواء لغايات �سيدلنية، اأدوية 

لالأغرا�س الب�سرية، اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء، اإ�سافات غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون بروكرت اآند جامبل بالزا، �سين�سيناتي، اأوهايو 45202، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156254

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، دورات درا�سية باملرا�سلة، تنظيم واإدارة املوؤمترات، معلومات عن 

اإر�ساد التدريب،  الرتبية والتعليم، المتحانات التعليمية، التعليم فـي املدار�س الداخلية، 

الحتياجات  ذوي  من  مقدمة  تعليمية  خدمات  املدار�س،  توفرها  التي  التعليم  خدمات 

اخلا�سة، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، خدمات مكتبات الإعارة، خدمات 

الإنرتنت،  على  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  احل�سانة،  مدار�س  املتجولة،  املكتبات 

الن�سر املكتبي الإلكرتوين، توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، 

ن�سر  البدنية،  الرتبية  املبا�سرة،  تعليمية  منتديات  وعقد  تنظيم  اللغة،  مرتجم  خدمات 

الن�سو�س خالف ن�سو�س الدعاية والإعالن، ن�سر الكتب، تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو 

تعليمية، عر�س متثيليات حية، تنظيم املباريات الريا�سية، التدريب العملي عر�س، تنظيم 

واإدارة احللقات الدرا�سية، التعليم الديني، تف�سري لغة الإ�سارة، خدمات الرتبية والتعليم، 

توفـري ت�سهيالت ريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، 

التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، الرتجمة، اإعادة التدريب املهني، الإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بري�سي �سكول

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هيلز رود كامربيدج �سي بي كيو اف اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156256

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل،من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة 

للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ستوراك�س اأنك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

ايالندز، جزر  فـريجـــني  بريتيـــ�س  تـــورتول،  رودتـــاون،   ،71 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 

العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156258

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة  املالية،  الكفالت  اإلكرتونيا،  الأموال  املالية، حتويل  الإدارة 

للغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ستوراك�س اأنك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

ايالندز، جزر  فـريجـــني  بريتيـــ�س  تـــورتول،  رودتـــاون،   ،71 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 

العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156259

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ستوراك�س اأنك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

ايالندز، جزر  فـريجـــني  بريتيـــ�س  تـــورتول،  رودتـــاون،   ،71 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 

العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156260

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم اأنظمة حا�سوب، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين، الربجميات 

كخدمات SaaS، ا�ست�سافة اخلدوم، اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين 

 ،PaaS ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ستوراك�س اأنك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

ايالندز، جزر  فـريجـــني  بريتيـــ�س  تـــورتول،  رودتـــاون،   ،71 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 

العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156261

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات من الكهرمان الأ�سفر، متائم جموهرات، خيوط ف�سية جموهرات، اأ�ساور جموهرات، 

حلي �سغرية للمجوهرات، دبابي�س للزينة جموهرات، قالئد �سل�سلية جموهرات، قالئد 

جموهرات،  عاجية،  جموهرات  جموهرات،  نفـي�سة  معادن  من  خيوط  ما�س،  جموهرات، 

جموهرات،  لآلئ  حلي،  دبابي�س  جموهرات،  ذهبية  خيوط  جموهرات،  كبرية  ميداليات 

لتزيني  جموهرات  اأقراط،  جموهرات،  خوامت  مقلدة،  جموهرات  كرمية،  �سبـــه  اأحجـــار 

الأحذية، دبابي�س جموهرات، جموهرات جمتزعة، علب للمجوهرات، م�سابك للمجوهرات، 

املجوهرات، حلي �سغرية  املجوهرات، علب لإهداء  لفات حلفظ  املجوهرات،  لوازم ل�سنع 

ل�سال�سل املفاتيح، جموهرات لتزيني القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لزوردي للمجوهرات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156382

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، برية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كور�س بريوينج كومبني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دبليو. هايالند بوليفارد ميلووكي وي�سكون�سن، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156383

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  بل�سم  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات  مطهرات،  �سيدلنية،  لغايات  كحول 

طبية، م�ستح�سرات بزموث لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات لعالج احلروق، م�ستح�سرات 

�سيدلنية، م�ستح�سرات كيميائية �سيدلنية، مطهرات لغايات �سحية، عالجات مه�سمة 

لغايات �سيدلنية، مراهم لغايات �سيدلنية، فوط �سحية، �سبنرتات حتت نرتات، بزموث 

فم  غ�سولت  �سيدلنية،  لغايات  يوديدات  ال�سم�س،  حلروق  مراهم  �سيدلنيـــة،  لغايـــات 

لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سختيان ل�سناعة الأدوية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع القد�س- زبود- ناعور- �س.ب: 1027 عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156384

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات حيوية، م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات فـيتامينية، �سكاكر لغايات طبية، 

م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء، اإ�سافات غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون بروكرت اآند جامبل بالزا، �سين�سيناتي، اأوهايو 45202، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156385

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحول  بدون  م�ستح�سرات  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه 

لتح�سري امل�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، ماء ال�سودا، م�سروبات غري كحولية، اأقرا�س 

حمالة للم�سروبات الفوارة، مياه غازية، م�سروبات تواترية، م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون بروكرت اآند جامبل بالزا، �سين�سيناتي، اأوهايو 45202، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156394

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية )التعليم والتهذيب، توفـري التدريب، الرتفـيه، الأن�سطة 

العمل  وور�س  الدرا�سية  احللقات  اإقامة  �سكل  فـي  تعليمية  خدمات  والثقافـية،  الريا�سية 

فـي  تعليمية  �سبكـــي ي�سم معلومات  توفـيـــر موقـــع  الأعمال،  اإدارة  فـي جمال  واملوؤمترات 

جمال اإدارة الأعمال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماكن�سي هولدينجز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:711 ثريد افـينيو، نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156398

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  )اخلدمات  حا�سوبية  برامج  ت�سميم 

بها، خدمات التحليل ال�سناعي والبحث ال�سناعي، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرجميات 

حا�سوب  برجميات  وتطوير  ت�سميم  حا�سوب،  برجميات  وتطوير  ت�سميم  احلا�سوب، 

برجميات  وتطوير  ت�سميم  الآلة،  وتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  جمال  فـي  ل�ستخدامها 

املتقدمة،  والتحليالت  الإدارية،  وال�ست�سارات  الإدارة،  جمال  فـي  ل�ستخدامها  حا�سوب 

وحتليل البيانات، وا�ست�سارات الإدارة املالية، واملعاجلة والت�سور املرئي للبيانات، واملعاجلة 

الإدارة،  فـي جمال  لال�ستخدام  احلا�سوب  التحليالت، برجمة  وتوجيه  واإدارة  التحليلية، 

وال�ست�سارات الإدارية، والتحليالت املتقدمة، وحتليل البيانات، وا�ست�سارات الإدارة املالية، 

التحليالت،  وتوجيه  واإدارة  التحليلية،  واملعاجلة  للبيانات،  املرئي  والت�سور  واملعاجلة 

ل�ستخدامها  احلا�سوب  برجميات  �سيانة  الفعلي،  الوقت  فـي  البيانات  حتليالت  وتوفـري 

املتقدمة،  والتحليالت  الإدارية،  )وال�ست�سارات  ال�سحابية  احلو�سبة  الإدارة،(  جمال  فـي 

وحتليل البيانات، وا�ست�سارات الإدارة املالية، واملعاجلة والت�سور املرئي للبيانات، واملعاجلة 

التحليلية، واإدارة وتوجيه التحليالت، خدمات الدعم التقني، حتديدا، ا�ستك�ساف وت�سويب 

اأعطال م�سكالت برجميات احلا�سوب ل�ستخدامها فـي جمال الإدارة، وال�ست�سارات الإدارية، 

والتحليالت املتقدمة، وحتليل البيانات، وا�ست�سارات الإدارة املالية، واملعاجلة والت�سور املرئي 

للبيانات، واملعاجلة التحليلية، واإدارة وتوجيه التحليالت، وتوفـري حتليالت البيانات فـي 

الوقت الفعلي، خدمات حتليل البيانات التقنية، حتديدا، التنقيب فـي البيانات، احلو�سبة 

التجارية  العمليات  القرار ولتح�سني  التي ت�سم برجميات لقيادة عملية �سنع  ال�سحابية 

اخلدمات  بجميع  يتعلق  فـيما  وال�ست�سارة  والن�سح  املعلومات  وال�سرتاتيجية،  والأداء 

املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماكن�سي هولدينجز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:711 ثريد افـينيو، نيويورك، نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156402

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية ملقاعد املركبات )لوازم ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سبيلمي �س.م.ح

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الدولية، دبي ديجيتال  املنطقة احلرة  لل�سيليكون، هيئة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واحة دبي 

بارك، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156416

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تغيري بطاريات ال�سيارات، موازنة العجالت، �سيانة 

و�سيانة  تركيب  املالب�س،  وكي  غ�سيل  الطائرات،  واإ�سالح  �سيانة  ال�ســـيارات،  واإ�سالح 

باجللود  العناية  الفولذية،  اخلزائن  واإ�سالح  �سيانة  املكتبية،  واملعدات  الآلت  واإ�سالح 

اأو الإ�سارات، ت�سحيم املركبات،  اأو اإ�سالح الالفتات  املدبوغة وتنظيفها واإ�سالحها، طالء 

غ�سل املركبات، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، 

لل�سداأ،  املركبات مبواد م�سادة  باملطاط، معاجلة  الإطارات  تلبي�س  اإعادة  املركبات،  تلميع 

تنظيف  املركبات،  �سيانة  وال�سيانة،  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات  خدمة  حمطات 

املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح، فلكنة الإطارات باملطاط اإ�سالح، اإعادة 

املركبات  �سحن  ال�سحون،  جتفـيف  اآلت  تاأجري  جزئيا،  التالفة  اأو  املعطلة  املحركات  بناء 

الكهربائية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سيقر التجارية القاب�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،8839 وكرا، قطر، �س.ب:  العام،  الطريق  الوكرا،  للمعادن،  �سهيل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156417

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، اإتاحة �سوق اإلكرتونية 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براندز فورل�س )بي اف ال( �س.م.ح.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:80794 جبل علي، دبي، 80794، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156418

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املقاهي،  خدمات  املطاعم،  خدمات 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ، خدمات مطاعم 

وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خالد اأحمد خادم ال�سروجي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اإمارة دبي، �سارع بوليفار، حممد بن را�سد، بناء كالرين، �سقة رقم: 102، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156419

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مرتبطة  قانونية  خدمات  للرتاخي�س،  قانونية  اإدارة  القانونية،  الوثائق  اإعداد  خدمات 

بالتفاو�س على العقود ل�سالح الغري، امل�سورة القانونية فـي ال�ستجابة لطلبات العطاءات، 

خدمات الدعوة القانونية)دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الحرتام لال�ست�سارات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

اأم اذينة  14 جممع ام�سيح �سارع �سط العرب  3، عمارة رقم  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق 

عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156421

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج مراقبة برامج حا�سوب، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حتالف الإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبـــي،   ،39892 �س.ب:  الب�ستـــــان،  مكاتـــب  بـــرج  ربــــدان،  �ســـارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156423

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتليل اأنظمة حا�سوب، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حتالف الإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبـــي،   ،39892 �س.ب:  الب�ستـــــان،  مكاتـــب  بـــرج  ربــــدان،  �ســـارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156424

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حتالف الإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبـــي،   ،39892 �س.ب:  الب�ستـــــان،  مكاتـــب  بـــرج  ربــــدان،  �ســـارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156425

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  برامـــج حا�سوبـــية، حتديث  ت�سمـــيم  احلا�ســـوب،  برامج حا�سوبية، برجمة  حتميل 

حا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، �سيانـــة برامـــج حا�ســـوب، حتليـــل اأنظمــة حا�سوب، امل�سح، 

تفعيل  لالآخرين،  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم 

مواقع الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حتالف الإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع ربدان، برج مكاتب الب�ستان، �س.ب: 39892، اأبوظبي، الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156430

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو ترويج املبيعات،  اإعداد مناذج الدعاية والإعالن  ال�سلع، توزيع العينات، خدمات  عر�س 

للبيع،  تاأجري منا�سب  ت�سويق،  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  �سلع على  عر�س 

الإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان اآر كال�س 3، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 وي�ست 23ثريد �سرتيت، بي ات�س - بي - نيويورك، ان واي 10011، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156488

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، �سا�سات فـيديو، اأجهزة 

.USB ت�سغيل اأقرا�س فـيديو رقمية، �سواقة فال�س

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جيجارد لالإكرتونيات ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: عمان، �سارع املدينة املنورة، مركز البا�سم 1، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156627

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والراديو  التلفاز  لربامج  الإذاعي  والبث  والإر�ســـال  البـــث  )خدمـــات  بالتلفزيـــون  البــث 

والإنرتنت وو�سائل الت�سال الأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآر �سي اأن تلفزيون اأ�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كولومبية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افـينيو دي ل�س امريكا�س رقم 65-82 بوغوتا دي. �سي، كولومبيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156630

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلفاز  برامج  واإخراج  واإنتاج  واإعداد  وجتميع  والتلفزيون)تنظيم  الراديو  برامج  اإنتاج 

والإذاعة والإنرتنت وبرامج الت�سال الأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآر �سي اأن تلفزيون اأ�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كولومبية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افـينيو دي ل�س امريكا�س رقم 65-82 بوغوتا دي. �سي، كولومبيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156632

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والراديـــو  التلـــفاز  لربامــج  الإذاعـــي  والبث  والإر�سال  البث  )خدمات  بالتلفزيون  البث 

والإنرتنت وو�سائل الت�سال الأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآر �سي اأن تلفزيون اأ�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كولومبية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افـينيو دي ل�س امريكا�س رقم 65-82 بوغوتا دي. �سي، كولومبيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156635

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلفاز  برامج  واإخراج  واإنتاج  واإعداد  وجتميع  )تنظيم  والتلفزيون  الراديو  برامج  اإنتاج 

والإذاعة والإنرتنت وبرامج الت�سال الأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآر �سي اأن تلفزيون اأ�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كولومبية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: افـينيو دي ل�س امريكا�س رقم 65-82 بوغوتا دي. �سي، كولومبيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156648

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب، 

اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، الرموز النفعالية  م�سجلة 

تعليم  اأجهزة  باحلرارة،  للتحكم  رقمي  منظم  املحمولة،  للهواتف  تنزيلها  ميكن  التي 

الفوتوغرافـي،  للت�سوير  ال�سوت، مكثفات، كامريات  لت�سجيل  �سمعية وب�سرية، حامالت 

م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، ميكروفونات، 

ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة 

اأقرا�س مرنة،  بعد،  بعد، مر�سالت لالت�سال عن  اأجهزة حتكم عن  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة 

اأقرا�س مدجمة �سمعية - ب�سرية،  لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب، بطاريات �سم�سية، 

اأجهزة ملحقة  اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، 

باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، برامج مراقبة 

برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات اإلكرتونية قابلة 

ملفات  حا�سوب، حتميل  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ، 

املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�س USB، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة 

للتنزيل، عتاد احلا�سوب، األواح �سم�سية لإنتاج الكهرباء، هواتف خلوية، كامريات الت�سوير 

احلراري، واجهات �سمعية، اأجهزة مزج ال�سوت، اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�س جيه فـي كو ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�س  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156649

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحـــاث  البتـــرول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�س  التحاليل  اإجراء 

اآبار البتــرول، الت�سميم ال�سناعــي، اإجـــراء  التكنولوجيو، فح�س 

تاأجري  الهند�سة،  البرتول،  حقول  م�سح  اجليولوجـــي،  امل�ســـح  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات 

اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، التنقيب اجليولوجي، الأبحاث 

جمال  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوب،  برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية، 

تكنولوجيا  فـي  ال�ست�سارة  حا�سوب،  برامج  تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 

املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع، تخزين 

التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق  للبيانات، توفـري معلومات عن  اإلكرتوين 

مواقع الإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، خدمات 

املعلوماتي،  الأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارات  احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة 

مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن الأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع 

اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال اأمن 

اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات، 

للبيانات بدون ت�سريح، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا 

PaaS، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر، البحث وتطوير منتجات  املعلومات كخدمات 

برامج  �سيانة  احلا�سوب،  بيانات  ا�سرتجاع  املاء،  حتت  ال�ستك�ساف  لالآخرين،  جديدة 

حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، امل�سح، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط 

مادية اإىل اإلكرتونية، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع 

التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  الإنرتنت، 

املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من 

الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، اأبحاث فـي جمال معلومات 

اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات  البيئة، مراقبة 

ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع الإنرتنت، الربجميات كخدمات SaaS، خدمات التنقيب فـي 

جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�س جيه فـي كو ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�س  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156654

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 

الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 

ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 

ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�س 

 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�س  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  لأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 

ب�سرية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 

مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 

برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 

اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 

حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�س USB، تطبيقات برجميات 

الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية لإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  قابلة  احلا�سوب، 

امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 

ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 

التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

الرموز النفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�س جيه فـي كو ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�س  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156655

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآبار  فح�س  التكنولوجيو،  الأبحاث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�س  التحاليــل  اإجـــراء 

م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول، 

حقول البرتول، الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، 

برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية،  الأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 

حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، 

بيانات  ا�سرتجاع  املاء،  حتت  ال�ستك�ساف  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث 

احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  امل�سح،  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب، 

�سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  اإلكرتونية،  اإىل  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل 

برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  الإنرتنت،  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  الإنرتنت 

وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري 

خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري 

اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد،  البيئة، مراقبة  اأبحاث فـي جمال معلومات  الطاقة، 

التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع الإنرتنت، الربجميات 

SaaS، ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم،  كخدمات 

عن  معلومات  توفـري  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  املوقع،  خارج  للبيانات  احتياطية  ن�سخ 
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التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات 

احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  ال�ست�سارة 

الأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  املعلوماتي،  الأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارات 

اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 

املعلومات، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة 

الربجميات  تطوير  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  للك�سف عن  احلا�سوب  نظم 

فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام 

الأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، 

اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�س جيه فـي كو ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�س  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156704

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفف، حليب 

جمففة،  خ�سراوات  خ�سراوات،  اأ�سا�سه  كرمي  ال�سوفان، 

زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة 

نقانق  بطاطا،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  اأ�سا�سه  معجون  معاجلة،  غري  حلوة  ذرة  لالأكل، 

اللوز،  حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت 
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املطبخي،  لال�ستعمال  الهند  جوز  حليب  الهند،  جوز  حليب  ال�سوداين،  الفول  حليب 

م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي، 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(، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، 

حم�س معجونة احلم�س، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، 

اأجفار فلفل حمفوظ،  اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، فالفل، لنب �سويا، حليب خمفوق، 

من  مو�س  الكحويل،  غري  البي�س  (�سراب  )�سمك  مو�س  املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  بذور 

اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، 

ثوم )حمفوظ (، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، 

بي�س، 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 

املقدد جنبون، �سفار  للطعام، حلم فخد اخلنزير  ال�سمك  �سم�سم، حمار غري حي، غراء 

بي�س، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات 

حلوم، كفـري م�سروب من 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، 

احليوانات  عظم  نخاع  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�س  مملح،  خنزير  حلم 

مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  للطعام، 

حم�سرة، بي�س م�سحوق، لي�ستني لأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب( لأغرا�س الطهي، 

حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، مركز طماطم، عجينة 

كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال 

املطبخي، زلل بي�س، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات لإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه 

حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت 

خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  للطعام،  لفت 

مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، فواكه مثلجة، كروكيت، 

هالم  مطبوخة،  فواكه  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد  حليب،  متور، 

الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى  جلي، 
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زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، خملالت، بازلء حمفوظة، �سجق، حلوم 

مملحة، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 

�سلطات فواكه)و فرينكي،فطائر حم�سوة، �سردين، زلل بي�س للطعام، خال�سات طحالب 

للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة 

ما�سية  دهن  )حلوه(،  وزفـري  �سلمون،  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة  ال�سوكولتة،  لب 

للطعام، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، 

مطحون،  لوز  الطهي،  لأغرا�س  جينية  اأمالح  فواكه،  ق�سور  حية،  غري  دواجن  حلوم 

فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول 

�سدفـي غري  فواكه، حلزون  رقائق  ال�سمك،  منتجات غذائية من  الكبد،  حمفوظة، حلم 

حي، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك 

فول  توفو  لال�ستهالك،  احللزون  بي�س  حي،  غري  جمربي  حمفوظة،  حلوم  حمفوظ، 

�سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�س �سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك 

�سمك  مقلية،  بطاطا  فطائر  الكبد،  حلم  عجينة  معلبة،  حلوم  معلبة،  فواكه  الب�سري، 

مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، خ�سراوات معلبة، 

عجينة �سجق، لنب الأرز، 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، �سمك تونا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �س.ب:  ال�سناعية رقم:  املنطقة  الوحدة،  �سارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156705

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه، حلزون  رقائق  ال�سمك،  منتجات غذائية من 

�سدفـي غري حي، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار 

طلع معد كمادة غذائية، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، بكتني 

لأغرا�س الطهي، خملالت، بازلء حمفوظة، �سجق، حلوم مملحة، م�ستح�سرات لإعداد 

فرينكي  فواكه)و  �سلطات  خنزير،  دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة، 

)فطائر حم�سوة،�سردين، �سلمون)و زفـري،حلوه، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري 

بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري 

�سوداين حم�سر،  لوز مطحون، فول  الطهي،  اأمالح جينية لأغرا�س  حية، ق�سور فواكه، 

فطور حمفوظة، فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، 

لي�ستني لأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب ( لأغرا�س الطهي، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة 

حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب 

الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز،خر�سوف 

م�سرب، 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، 

اأ�سا�سه  فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفف، حليب ال�سوفان، كرمي 

�ساحلة  حم�سرة  منل  يرقات  اإ�سكامول  ممتاز،  بكر  زيت  جمففة،  خ�سراوات  خ�سراوات، 

لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، 

ال�سويا للطعام،  دوغ، زيت فول  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق  اأ�سا�سها بطاطا،  فطائر 

بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند 

لال�ستعمال  الأرز  حليب  الهند،  جوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال 

املطبخي، 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، اأقرا�س فول ال�سويا، اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي 

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، 

بي�س، بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، 

حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، 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، زلل بي�س للطعام، خال�سات 

ال�سوداين،  الفول  زبدة  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  هالم،  جيالتني  للطعام،  طحالب 

زبدة، زبدة لب ال�سوكولتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل بي�س، مهلبية �سوداء، 

مرق، م�ستح�سرات لإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق 

بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، 

زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  زبيب،  �سوربات، 

للطعام، ق�سدة منتجات األبان، 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 

�سوربة اخل�سراوات، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، 

حت�سريات من الفواكه املعاجلة، 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، 

�سبهوان  احلم�س،  معجونة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  تفاح،  هري�س  بطاطا، 

حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب 

�سويا، حليب خمفوق، قريد�س غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري 

اأجفار فلفل  حي، بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، 

حمفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك(، �سراب البي�س غري الكحويل، مو�س 

لال�ستهالك  املعد  األوفـريا  حم�سرة،  بذور  املح�سرة،  الأ�سماك  تفريخ  اخل�سراوات،  من 

الب�سري، ثوم )حمفوظ (، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، ع�سري خ�سراوات 

احلليب،  من  م�سروب  كومي�س  احلليب،  من  م�سروب  كفـري  حلوم،  خال�سات  للطبخ، 

فـيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، جراد  ال�سائد  م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
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نباتي، مربى فواكه،  ال�سائك غري حي، حلم خنزير مملح، عد�س حمفوظ، �سمن  البحر 

متور،  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  للطعام،  احليوانات  عظم  نخاع 

حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، فواكه مطبوخة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م.

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �س.ب:  ال�سناعية رقم:  املنطقة  الوحدة،  �سارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156706

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب اللوز، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل 

امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، مربيات، 

خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه 

جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، فواكه مثلجة، كروكيت، جمربي غري حي، زلل 

بي�س للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، 

بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�س، بي�س م�سحوق، عجينة 

حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، اأ�سماك ق�سرية غري حية، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، خملالت، بازلء حمفوظة، �سجق، حلوم 

مملحة، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 

�سلطات فواكه)و فرينكي )فطائر حم�سوة(، �سردين، �سلمون وزفـري )حلوه(، دهن ما�سية 

للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة 
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حمفوظة، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة 

لالأكل، 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 احلي، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، مركز 

طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب 

اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز، 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 جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات 

غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها 

ال�سويا للطعام، بدائل احلليب،  بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق للكورن دوغ، زيت فول 

�سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، 

هري�س تفاح، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س، �سبهوان حمفوظ، 

�سويا،  لنب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة 

حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك(، �سراب 

البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 

الكتان معد  بذر  الب�سري، ثوم )حمفوظ(، حليب زليل، زيت  املعد لال�ستهالك  األوفـريا 

لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني لأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب ( لأغرا�س 

الطهي، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، 

حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب الأرز 

اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين،  الفول  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال 

ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�س �سمك القد اململح واملجفف، فطائر جنب القري�س املقلية، معجون 

التوفو،  جبنة  اأقرا�س  ال�سويا،  فول  اأقرا�س  التوفو،  جبنة  ق�سور  يوبا  الفواكه،  ع�سري 

طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، خماليط حتتوي 
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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 �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات 

للطبخ، خال�سات حلوم، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح 

�سمك غري  فواكه، حلوم،  لب  الفواكه،  فواكه مطبوخة، هالم جلي،  فـيليه،  �سمك طرية 

حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح جينية 

لأغرا�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 

حي،  غري  قريد�س  غذائية،  كمادة  معد  طلع  غبار  الكحول،  فـي  حمفوظة  فواكه  فواكه، 

�سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، 

فـيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، جراد  ال�سائد  م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

نباتي، مربى فواكه،  ال�سائك غري حي، حلم خنزير مملح، عد�س حمفوظ، �سمن  البحر 

زبدة  ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  للطعام،  احليوانات  نخاع عظم 

لإعداد مرق  م�ستح�سرات  �سوداء، مرق،  مهلبية  بي�س،  زلل  الزبدة،  الهند، كرمية  جوز 

اللحم، كافـيار، فواكه حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م.

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �س.ب:  ال�سناعية رقم:  املنطقة  الوحدة،  �سارع  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156709

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن الإقامة 

املطاعم،  الفنادق، خدمات  ال�سياح، خدمات  اإقامة  اأماكن  النزل، خدمات  املوؤقتة، خدمات 

اإيواء  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعــم  خدمـــات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  اإقامة،  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات  احليوانات، 

املوائد والأواين الزجاجية، تاأجري غرف الجتماعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثاد التجارية �سركة �سخ�س واحد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 23334 2264، ر.ب:  املبنى  املدينة، رقم  العزيزية، طريق  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جدة، حي 

الفرعي 8254 وحدة 11، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156724

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

) معكرونــــة  والنودلز  واملعكرونة  الأرز  ال�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  )النب  �ساي 

اخلبز  احلبوب،  مـــن  امل�سنوعـــة  وامل�ستحـــ�سرات  الدقيـــق  وال�ساغو،  التابيوكا   ،) رقيقة 

اآي�سكريــــم ( و�سربات وغريها من املثلجات  والفطائر واحللويات، ال�سوكولتـــة، بوظــــة ) 
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ال�ساحلة لالأكل، ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، 

التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة، خل و�سل�سات وتوابل اأخرى، الثلج ) املاء املجمد((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآل مري للتجارة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 7851، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156737

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ح�سن �ساللة لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156801

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، نحت على الأغذية، خدمات مطاعم 

بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  و�سوبا،  اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو، 

الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم جنوين �سيميت �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156802

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة الهوية عن طريق الإنرتنت، 

من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات 

ت�سميم العبوات، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، تاأجري برامج حا�سوب، حتليل 

اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، تفعيل مواقع الإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، 

الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل 

ا�ست�سارية فـي ت�سميم  الفـريو�سات احلا�سوبية، خدمات  الوقاية من  احلا�سوبية، خدمات 
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مواقع الإنرتنت، الربجميات كخدمات SaaS، ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، تخزين 

التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق  للبيانات، توفـري معلومات عن  اإلكرتوين 

فـي  ال�ست�سارات  احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  الإنرتنت،  مواقع 

جمال الأمن املعلوماتي، ال�سياغة التقنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كالو للخدمات الإلكرتونية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سقة 81، بناية 2196، طريق 3640، جممع 436 ال�سيف، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156803

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اإعداد  مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، نحت على الأغذية، خدمات الطهاة ال�سخ�سية 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كالو للخدمات الإلكرتونية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سقة 81، بناية 2196، طريق 3640، جممع 436 ال�سيف، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )1464(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156804

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، راتنجات بوليمرات غري معاجلة، بال�ستيك غري معالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �س.م.ع.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 6873 ر.ب: 211، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156805

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيك غري معالج، راتنجات بوليمرات غري معاجلة، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �س.م.ع.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 6873 ر.ب: 211، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156873

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت �سيف احلارثي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156886

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حمود العامري الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156987

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحولية،  قاعدة  مع  ممزوج  وقود  النحل،  �سمع 

وقود،  الوقود، فحم  لالأ�سلحة، حطب  �سحم  امليالد،  عيد  �سجرة  �سموع  قداحات،  ولعات 

فحم  �سناعي،  �سمع  الإنارة،  �سمع  وقود،  وقود،  خث  النخيل،  �سمع  فحم،  قوالب  �سموع، 

الكوك، وقود معدين، �سحم �سناعي، زيوت لفك اللت�ساق فـي قوالب البناء، �سحم الإنارة، 

الوقود،  الإ�ساءة، زيت تزليق، برتول، اثري برتويل، زيت ديزل، غاز  غاز لالإ�ساءة، وقود 

غاز النفط، جرافـيت تزليق، زيت قار الفحم، زيت ترطيب، زيت �سمك غري �سالح لالأكل، 

�سحم تزليق، مزلقات، زيت العظام لغايات �سناعية، وقود حمركات، زيت قابل لالحرتاق، 

زيت �سناعي، غاز م�سلد وقود، زيت خروع لغايات تقنية، زيوت للدهانات، غاز املولدات، زيت 

حمركات، الطاقة الكهربائية، اإيثانول وقود.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر لوبر يكن�س اند برتوكيميكل�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 90199، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157314

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطراف  �سجائر )قطاعات �سيجار، علب �سيجار، مبا�سم �سيجار، 

لل�سجائر، مر�سحات  )فالتر( �سجائر، علب �سجائر، مبا�سم لل�سجائر، 

�سيجار  �سجائر،  طبية،  لأغرا�س  لي�ست  للتبغ،  بدائل  على  حتتوي  �سجائر  �سجائر،  ورق 

الأ�سا�سية  الزيوت  غري  من  منكهات،  اإلكرتونية،  �سجائر  �سيجار،  بالتبغ،  ملفوف  رفـيع 
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للتبغ، منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، �سناديق 

ترطيب التبغ، ولعات للمدخنني، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، 

فومية  مبخارات  ال�سجائر،  ملبا�سم  للفم  قطع  ثقاب،  عيدان  ثقاب،  علب  الثقاب،  حوامل 

للمدخنني، منظفات الغليون )لغاليني التدخني(، حوامل غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت 

حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، 

التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريجينيا هاو�س، 37، جيه.األ.نهرو رود، كولكاتا - 071 700، ا�ستيت 

اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157315

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطراف  �سيجار،  مبا�سم  �سيجار،  علب  �سيجار،  )قطاعات  �سجائر 

لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( �سجائر، علب �سجائر، مبا�سم لل�سجائر، 

�سيجار  �سجائر،  طبية،  لأغرا�س  لي�ست  للتبغ،  بدائل  على  حتتوى  �سجائر  �سجائر،  ورق 

الأ�سا�سية  الزيوت  غري  من  منكهات،  اإلكرتونية،  �سجائر  �سيجار،  بالتبغ،  ملفوف  رفـيع 

للتبغ، منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، �سناديق 

ترطيب التبغ، ولعات للمدخنني، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، 

فومية  مبخارات  ال�سجائر،  ملبا�سم  للفم  قطع  ثقاب،  عيدان  ثقاب،  علب  الثقاب،  حوامل 
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للمدخنني، منظفات الغليون )لغاليني التدخني(، حوامل غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت 

حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، 

التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريجينيا هاو�س، 37، جيه.األ.نهرو رود، كولكاتا - 071 700، ا�ستيت 

اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157316

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائــر )قطاعــات �سيجــار، علــب �سيجار، مبا�سم �سيجار، اأطراف 

لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( �سجائر، علب �سجائر، مبا�سم لل�سجائر، 

لأغرا�س  لي�ست  للتبغ،  بدائل  على  حتتوى  �سجائر  �سجائر،  ورق 

طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع ملفوف بالتبغ، �سيجار، �سجائر اإلكرتونية، منكهات، من غري 

ال�سجائـر  فـــي  الأ�سا�سيــة لال�ستخــدام  الزيوت  للتبغ، منكهات من غري  الأ�سا�سية  الزيوت 

لال�ستخــدام  �سائلــة  للمدخنــني، حماليـــل  ولعــات  التبــغ،  ترطيب  �سناديق  الإلكرتونية، 

ملبا�سم  الثقاب، علب ثقاب، عيدان ثقاب، قطع للفم  الإلكرتونيـــة، حوامـــل  ال�سجائر  فـي 

ال�سجائر، مبخــارات فومــية للمدخنــني، منظفـــات الغليـــون )لغاليني التدخني(، حوامل 

اأطراف من الكهرمان  غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت حتمل فـي اجليب للــف ال�سجائــر، 

الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريجينيا هاو�س، 37، جيه.األ.نهرو رود، كولكاتا - 071 700، ا�ستيت 

اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157317

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر )قطاعات �سيجار، علب �سيجار، مبا�سم �سيجار، اأطراف لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( 

للتبغ،  بدائل  على  �سجائر حتتوى  �سجائر،  ورق  لل�سجائر،  مبا�سم  �سجائر،  �سجائر، علب 

اإلكرتونية،  لي�ست لأغرا�س طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع ملفوف بالتبغ، �سيجار، �سجائر 

منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية للتبغ، منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام 

�سائلة  للمدخنني، حماليل  ولعات  التبغ،  ترطيـــب  �سناديــق  الإلكرتونيــة،  ال�سجائر  فـي 

لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، حوامــل الثقـــاب، علـــب ثقاب، عيدان ثقاب، قطع 

للفم ملبا�سم ال�سجائر، مبخارات فومية للمدخنني، منظفات الغليـون )لغاليني التدخني(، 

حوامـــل غاليـــني )لغاليـــني التبــغ(، اآلت حتمــل فـي اجليب للف ال�سجائــر، اأطــراف مــن 

الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  جيه.األ.نهـــــرو   ،37 هــــاو�س،  فـريجينيــــا  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كولكاتا - 071 700، ا�ستيت اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157318

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر)قطاعات �سيجار، علب �سيجار، مبا�سم �سيجار، اأطراف لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( 

للتبغ،  بدائل  على  �سجائر حتتوى  �سجائر،  ورق  لل�سجائر،  مبا�سم  �سجائر،  �سجائر، علب 

اإلكرتونية،  لي�ست لأغرا�س طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع ملفوف بالتبغ، �سيجار، �سجائر 

منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية للتبغ، منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام 

�سائلة  حماليل  للمدخنني،  ولعات  التبـــغ،  ترطيب  �سناديق  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي 

الثقـــاب، علب ثقاب، عيدان ثقاب، قطع  الإلكرتونية، حوامـــل  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

للفم ملبا�سم ال�سجائر، مبخارات فومية للمدخنني، منظفات الغليون )لغاليني التدخني(، 

حوامل غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت حتـــمل فــــي اجليـــب للـــف ال�سجائـــر، اأطراف من 

الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  جيه.األ.نهـــــرو   ،37 هــــاو�س،  فـريجينيــــا  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كولكاتا - 071 700، ا�ستيت اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157319

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر)قطاعات �سيجار، علب �سيجار، مبا�سم �سيجار، اأطراف لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( 

للتبغ،  بدائل  على  �سجائر حتتوى  �سجائر،  ورق  لل�سجائر،  مبا�سم  �سجائر،  �سجائر، علب 

اإلكرتونية،  لي�ست لأغرا�س طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع ملفوف بالتبغ، �سيجار، �سجائر 
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منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية للتبغ، منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام 

�سائلة  حماليل  للمدخنني،  ولعات  التبغ،  ترطيب  �سناديق  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي 

قطع  ثقاب،  عيدان  ثقاب،  علب  الثقاب،  حوامل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

للفم ملبا�سم ال�سجائر، مبخارات فومية للمدخنني، منظفات الغليون )لغاليني التدخني(، 

حوامل غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت حتمــل فـــي اجليـــب للــف ال�سجائــر، اأطـــراف مـــن 

الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  جيه.األ.نهـــــرو   ،37 هــــاو�س،  فـريجينيــــا  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كولكاتا - 071 700، ا�ستيت اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157320

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطـــراف  �سجائر )قطاعات �سيجار، علب �سيــجار، مبا�ســم �سيجـــار، 

لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( �سجائر، علب �سجائر، مبا�سم لل�سجائر، 

ورق �سجائر، �سجائر حتتوى على بدائل للتبغ، لي�ست لأغرا�س طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع 

للتبغ،  الأ�سا�سية  الزيوت  غري  من  منكهات،  اإلكرتونية،  �سجائر  �سيجار،  بالتبغ،  ملفوف 

منكهات من غري الزيوت الأ�سا�سية لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، �سناديق ترطيب 

التبغ، ولعات للمدخنني، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، حوامل 
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الثقاب، علب ثقاب، عيدان ثقاب، قطع للفم ملبا�سم ال�سجائر، مبخارات فومية للمدخنني، 

منظفات الغليون )لغاليني التدخني(، حوامل غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت حتمل فـــي 

اجليــب للــف ال�سجائـــر، اأطـــراف مـــن الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، 

فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريجينيــــا هــــاو�س، 37، جيه.األ.نهـــــرو رود، كولكاتا - 071 700، ا�ستيت 

اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157321

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطراف  �سيجار،  مبا�سم  �سيجار،  علب  �سيجار،  )قطاعات  �سجائر 

لل�سجائر، مر�سحات )فالتر( �سجائر، علب �سجائر، مبا�سم لل�سجائر، 

لأغرا�س  لي�ست  للتبغ،  بدائل  على  حتتوى  �سجائر  �سجائر،  ورق 

طبية، �سجائر، �سيجار رفـيع ملفوف بالتبغ، �سيجار، �سجائر اإلكرتونية، منكهات، من غري 

ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  الأ�سا�سية  الزيوت  غري  من  منكهات  للتبغ،  الأ�سا�سية  الزيوت 

لال�ستخدام  �سائلة  حماليل  للمدخنني،  ولعات  التبغ،  ترطيب  �سناديق  الإلكرتونية، 

ملبا�سم  للفم  قطع  ثقاب،  عيدان  ثقاب،  علب  الثقاب،  حوامل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي 

حوامل  التدخني(،  )لغاليني  الغليون  منظفات  للمدخنني،  فومية  مبخارات  ال�سجائر، 

غاليني )لغاليني التبغ(، اآلت حتمل فــي اجليــب للــف ال�سجائــر، اأطـــراف مـــن الكهرمان 

الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، التبغ، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريجينيــــا هــــاو�س، 37، جيه.األ.نهـــــرو رود، كولكاتا - 071 700، ا�ستيت 

اأوف وي�ست بنغال، الهنــد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3441 .ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157398

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن ماجد بن �سامل الربيدعي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157563

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة، خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحة امل�ستقبلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157872

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل لو�سن بكل اأنواعه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لإنتاج املطهرات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 54 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157874

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات ومنظفات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لإنتاج املطهرات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 54 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158214

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوارق نزوى الدولية لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158230

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، تعليمات الريا�سة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفوز لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29501

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/9/3م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 816 فـي 2006/6/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: توما�س كووك يوكيه ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فو�سن توريزم اند كلت�سر غروب )اإت�س كيه( كومباين ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفل 54، هوبويل �سنرت، 183 كوينز رود اإ�ست، هونغ كونغ

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29503

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/9/3م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 816 فـي 2006/6/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: توما�س كوك غروب بي ال �سى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فو�سن توريزم اند كلت�سر غروب )اإت�س كيه( كومباين ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفل 54، هوبويل �سنرت، 183 كوينز رود اإ�ست، هونغ كونغ

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29504

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/6/29م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 787 فـي 2005/3/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: توما�س كوك غروب بي ال �سى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فو�سن توريزم اند كلت�سر غروب )اإت�س كيه( كومباين ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفل 54، هوبويل �سنرت، 183 كوينز رود اإ�ست، هونغ كونغ

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65450

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1061 فـي 2014/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يو - اأوتو رينتيل اأوف اأمريكان، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يو - �سيف انرتنا�سيونال، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1888 مني �سرتيت ا�س اإي �سي # 440، مادي�سون مي�سي�سبي، 39110، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/31م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137225

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1372 فـي 2020/12/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137226

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1372 فـي 2020/12/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137227

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1372 فـي 2020/12/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137228

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1372 فـي 2020/12/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144116

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1389 فـي 2021/4/25م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144117

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1389 فـي 2021/4/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144118

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1389 فـي 2021/4/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144119

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1389 فـي 2021/4/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144120

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1388 فـي 2021/4/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: املجل�س الوطني لل�سياحة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: قطر لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج اجل�سرة، مدينة لو�سيل، الدوحة، قطر 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/8/2م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128820

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2022/9/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1407 فـي 2021/9/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: مطعم بوكي بوكي �س.ذ.م.م  

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

اأبوظبي  �سوق  ريج�س   ،24 الطابق   ،03 ورك   - ري�سكو  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 

العاملي برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي جزيرة املايا 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/9/29م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 147998

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2022/6/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1412 فـي 2021/10/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: انرتنا�سيونال بيزني�س ما�سينز كوربوري�سن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيندريل، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وان وان فانديربيت افنيو، طابق 15، نيويورك، ان واي 10017، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/7/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148000

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2022/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1416 فـي 2021/11/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: انرتنا�سيونال بيزني�س ما�سينز كوربوري�سن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيندريل، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وان وان فانديربيت افنيو، طابق 15، نيويورك، ان واي 10017، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/7/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148001

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2022/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1416 فـي 2021/11/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: انرتنا�سيونال بيزني�س ما�سينز كوربوري�سن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كيندريل، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وان وان فانديربيت افنيو، طابق 15، نيويورك، ان واي 10017، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/7/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34754

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/16م   

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 805 فـي  2005/12/17م  

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة ب�ستان للمعكرونة والنودلز �س.ذ.م.م  

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: الغريز لالأغذية �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 780، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/11م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م   
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35040

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/16م   

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 805 فـي  2005/12/17م  

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة ب�ستان للمعكرونة والنودلز �س.ذ.م.م  

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: الغريز لالأغذية �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 780، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/11م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م   

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35041

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/16م   

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 805 فـي  2005/12/17م  

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة ب�ستان للمعكرونة والنودلز �س.ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: الغريز لالأغذية �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 780، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/11م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/19م   
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 95264

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/2/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1114 فـي  2015/9/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأحمد املغربي �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأحمد للعطور �ش.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �صلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �صلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/17م   

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/20م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 126326

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1289 فـي  2019/4/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �صاخمات العار�ش العالية �ش.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: موؤ�ص�صة الإينا�ش العاملية �ش.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3278 ر.ب:111, �صلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �صلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/2م   

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/20م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2012/11/6التجارة وال�سناعةبي اأر اأف جي اأم بي اأت�س177166

277540
ذا اي�ست انديا كمباين هولدينجز 

بي تي ايي.ال تي دي
2012/11/26التجارة وال�سناعة

2003/1/27التجارة وال�سناعةالبينا وات�س انرتنا�سيونال ا�س.ا329840

2002/10/22التجارة وال�سناعةجمموعة �سهيل بهوان القاب�سة �س.م.م429230

2013/3/13التجارة وال�سناعةنظارات العا�سمة احلديثة �س.م.م579610

2013/1/23التجارة وال�سناعةويلو ا�س.اي678588

772125
املتميز للتجهيزات ال�سناعية 

الفنية �س.م.م
2012/1/7التجارة وال�سناعة

2012/10/14التجارة وال�سناعة�سركة ليف �ستايل876770

2002/11/4التجارة وال�سناعةديرنز كلب انرتنا�سيونال ليمتد929337

2012/11/20التجارة وال�سناعةايباي انك1077436

2002/8/26التجارة وال�سناعة�سركة �سحار للدواجن )�س. م. ع. ع(1128829

2002/8/26التجارة وال�سناعة�سركة �سحار للدواجن )�س. م. ع. ع(1272287

2002/10/12التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة �ساذون1329137

1429496
يونايتد بار�سيل

 �سريفي�س اوف اأمريكا انك
2002/11/30التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

1529497
يونايتد بار�سيل

 �سريفي�س اوف اأمريكا انك
2002/11/30التجارة وال�سناعة

1629498
يونايتد بار�سيل

 �سريفي�س اوف اأمريكا انك
2002/11/30التجارة وال�سناعة

2013/3/24التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة اأفكار للتجارة العامة1779866

2013/3/24التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة اأفكار للتجارة العامة1879865

2002/11/30التجارة وال�سناعةمريك كي جي اإيه اإيه1929499

1992/12/30التجارة وال�سناعةجون �سوير اآند �سنز ليمتد207884

217629
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
1992/11/8التجارة وال�سناعة

227630
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
1992/11/8التجارة وال�سناعة

237631
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
1992/11/8التجارة وال�سناعة

247632
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
1992/11/8التجارة وال�سناعة

2013/1/20التجارة وال�سناعةكمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م2578499

2013/1/20التجارة وال�سناعةكمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م2678500

2013/1/20التجارة وال�سناعةكمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م2778501

2013/1/20التجارة وال�سناعةكمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م2878502
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2013/1/20التجارة وال�سناعةكمال عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م2978503

2012/8/11التجارة وال�سناعةبورمنل للحلويات واملك�سرات3075732

2012/8/11التجارة وال�سناعةبورمنل للحلويات واملك�سرات3175731

2012/12/12التجارة وال�سناعةفلورا جروب اإنك3277773

2012/12/12التجارة وال�سناعةفلورا جروب اإنك3377774

2002/10/14التجارة وال�سناعةهيومن �سوفت - منطقة حرة - ذ.م.م3429168

2002/10/14التجارة وال�سناعةهيومن �سوفت - منطقة حرة - ذ.م.م3529169

2002/10/14التجارة وال�سناعةهيومن �سوفت - منطقة حرة - ذ.م.م3629170

3775335
دميا�س جيدا �سانايي

 فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتى
2012/7/14التجارة وال�سناعة

3875336
دميا�س جيدا �سانايي

 فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتى
2012/7/14التجارة وال�سناعة

3975337
دميا�س جيدا �سانايي

 فـي تيجاريت اأنونيم �سريكيتى
2012/7/14التجارة وال�سناعة

1992/12/30التجارة وال�سناعةكولغات - بلموليف كومبني407887

1992/12/30التجارة وال�سناعةكولغات - بلموليف كومبني417888

1992/12/30التجارة وال�سناعةكولغات - بلموليف كومبني427889

2012/12/9التجارة وال�سناعةكولغات - بلموليف كومبني4377670
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

1992/12/26التجارة وال�سناعةكروجر جي اأم بي اأت�س اآند كو.كاي جي447829

1992/12/26التجارة وال�سناعةكروجر جي اأم بي اأت�س اآند كو.كاي جي457830

4679694
�سركة البحرين لالت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية - بتلكو )�س م ب(
2013/3/17التجارة وال�سناعة

4779695
�سركة البحرين لالت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية - بتلكو )�س م ب(
2013/3/17التجارة وال�سناعة

4879696
�سركة البحرين لالت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية - بتلكو )�س م ب(
2013/3/17التجارة وال�سناعة

2011/7/6التجارة وال�سناعةيو بي الإمارات �س.م.م4969386

2011/7/6التجارة وال�سناعةيو بي الإمارات �س.م.م5069096
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)75814( رقم  التجارية  العالمــة  حمايــة  مـــدة  جتديــــد  بيانــات 

الر�سميــة العــــدد )1461(، الــ�ســـادر بتاريــخ 6 ربيع �الأول 1444هـ، �ملو�فـــق 2 �أكتوبـــر 2022م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

2013/1/21التجارة وال�سناعةزينتيفا جروب �أيه �إ�س778514

وال�سحيــــح هــــو :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

2012/8/13التجارة وال�سناعة�شركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة775814

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك

بالإ�شـارة اإلـى اإعـالن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة احلارثي املتميزة �ش.م.م، املن�شور فـي اجلريدة 

٢٠٢٢م،  8 مايـــــو  املــوافـــــق  1443هـ،  �شــــــوال   7 ال�شـــادر بتاريـــــخ  العـــــدد )144٠(،  الر�سميــــة 

اأنه قـد مت عــزل امل�شفي الفا�شـــل /  تنـوه وزارة التجارة وال�شنـاعة وترويج ال�شتثمار اإىل 

لتدقيق  العاملية احلديثة  الرقابة  وتعيني مكتب  احلارثـــي،  بن عبداللــــه  علـــي  بن  خالـــد 

احل�شابات وال�شت�شارات، م�شفيا لل�شركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

احليل اجلنوبية - �سارع الربكات - بناية البنك الوطني العماين - مكتب رقم: 11

�ص.ب: 214 ر.ب: 315

هاتف رقم: 99381154 - 91131135

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعــــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن �إعادة طرح �ملناق�صات �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات التي يحـق
لهـــا ال�صـتــــراك

ا�صــــــــم املناقـ�صــــــة
رقم 

املناق�صة

2022/12/12 2022/11/1
)=/650 ر.ع(

�صتمائـة وخم�صون  
ريــــال عمانـــــــيا

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صــــــو�رع 

و�مل�صجلــــة لدى 
�لأمانـــة �لعامـــــة 
ملجل�س �ملناق�صات 
بالدرجـة �لأولـى

�صيانة �لطرق �لأ�صفلتية 
مبحافظة جنوب �ل�صرقية 

ملدة خم�س �صنو�ت
2022/48

2022/12/12 2022/11/1

)=/814 ر.ع(
ثمامنائــــــــة 

و�أربعــــــة ع�صـــــــر
 ريـال عمانيا

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صــــــو�رع 

و�مل�صجلــــة لدى 
�لأمانـــة �لعامـــــة 
ملجل�س �ملناق�صات 
بالدرجـة �لأولـى

�صيانة �لطرق �لأ�صفلتية 
مبحافظة جنوب �لباطنة 

ملدة خم�س �صنو�ت
2022/49

2022/12/12 2022/11/1

)728/700 ر.ع(
�صبعمائـــــــة 

وثمانية وع�صرون
 ريــــال عمانيــــا 
و�صبعمائة بي�صة

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صــة 
فـي مقـاولت �لطـرق 
�لرئي�صية و�ل�صــــــو�رع 

و�مل�صجلــــة لدى 
�لأمانة �لعامـــــة

 ملجل�س �ملناق�صات 
بالدرجـة �لأولـى

�صيانة �لطرق �لأ�صفلتية 
مبحافظــــة �لربميــــي

 ملدة خم�س �صنو�ت
2022/50
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ميكــــن �حل�صــــول علـــــى م�صتنـــــــد�ت �ل�صـــروط و�ملو��صفــــــــات عـــــــن طريــــــق خدمـــــة �إ�صنــــــاد 

علــــــى �ملوقــــع �لإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتـــى �لتاريـــخ 

�ملذكــــور �أعـــاله، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين باملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي 

�أو �صيك م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان ل يقل عن )1%( من قيمة 

�لعطاء ، معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطــى �لأف�صليــة فـي �لإ�صنــاد لل�صركــات �أو �ملوؤ�ص�صـــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطريق الذكي اجلديد �ش.�ش.و
�أنـه يقــوم  يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �القت�صادية 
بت�صفـيــة �صركة �لطريق �لذكي �جلديد �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٣م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٠٢٣٨٠ بالرقـم 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي  متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صناو - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب:١٥١ ر.ب:٤١٨ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ -٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم:٢٥٧٧١٥٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تنمية اإزكي �ش.م.ع.م

�أنـه يقــوم  يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �القت�صادية 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم  �إزكي �ش.م.ع.م, و�مل�صجلة لدى  بت�صفـيــة �صركة تنمية 
حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١م,  �ل�صركاء  ١٢٦٩٩٩٩, وفقا التفاق 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صناو - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب:١٥١ ر.ب:٤١٨ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ -٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم:٢٥٧٧١٥٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مركز اخلليج لال�صت�صارات والتدقيق 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلطوة املتقدمة للتجارة �ش.م.م
يعلن مركز �خلليج لال�صت�صار�ت و�لتدقيق �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلطوة �ملتقدمة 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٠٤١١, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٢٣٥٨ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ -٩٧٢٣٩٦٩٦ فاك�ش رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
مكتب البو�صعيدي ومن�صور جمال و�صركاوؤهم - حمامون وم�صت�صارون فـي القانون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صدر عمان �ش.م.م

يعلن مكتب �لبو�صعيدي ومن�صور جمال و�صركاوؤهم-حمامون وم�صت�صارون فـي �لقانون - �أنـه 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  بت�صفـيــة �صركة م�صدر عمان �ش.م.م,  يقــوم 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٢٢٢٨١٠
�لعنو�ن  �ل�صركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  �جلميــع مر�جعــــة 

�الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٦٨٦ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٨٢٩٢٠٠ فاك�ش رقم:٢٤٨١٢٢٥٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب املحا�صبة الرائدة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع النا�صر املا�صية �ش.م.م

يعلن مكتب �ملحا�صبة �لر�ئدة لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لنا�صر 
التفاق  وفقا   ,١١٤٥٤٢٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملا�صية 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/١٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

�ش.ب:٣٢٨١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٧٢١٨٠٧١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حمود بن حمد بن حمود احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بريق احلرملي للمقاوالت �ش.م.م

يعلن حمود بن حمد بن حمود �حلو�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بريق �حلرملي للمقاوالت 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٦٩٠٨, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣١٦ ر.ب:٤٨١ 

 هاتف رقم:٩٢٧٠٠٠٩٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�صامي بن �صامل بن عبداللـه ال�صاحب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صناعات الذكية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صناعات �لذكية �ش.م.م,  يعلن �صامي بن �صامل بن عبد�للـه �ل�صاحب 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٤٨٨٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٧٧٤٦٣٣١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن �صعيد بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حلول التقنية ال�صناعية �ش.م.م

يعلن �صامل بن �صعيد بن عبد�للـه �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حلول �لتقنية �ل�صناعية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٦٦١١٢, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٤٤٧٧٥١٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

حممد بن حميد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جرنا�ش القافلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن حميد بن حمود �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جرنا�ش �لقافلة للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٩٧٧١, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩١١٥٥١٦٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن عمر بن حممد امل�صيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأحمد بن عمر بن حممد باعباد واأخيه للتجارة - ت�صامنية

�أحمد بن عمر بن  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  �مل�صيخي  �أحمد بن عمر بن حممد  يعلن 
حممد باعباد و�أخيه للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
٢٠٤٦٠٦٧, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية مرباط - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٨٣٠٠ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٢٩٥٩٩٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

يعقوب بن حمد بن حميد العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ملار للتموين �ش.م.م

يعلن يعقوب بن حمد بن حميد �لعمريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ملار للتموين �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٢٢٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٧٨٣ ر.ب:١٠٠ 

 هاتف رقم:٩٩٣٣٠٩٧٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن �صليم بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع غفو�ش للتجارة �ش.م.م

م�صاريع غفو�ش  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلارثي  �صليم بن حممد  بن  يعلن حممد 
وللم�صفي   ,١٦٢٦٥٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٢١٥ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩١١٠١٧٦٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عبداملنعم بن �صليمان بن اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار البناء �ش.م.م

�ش.م.م,  �لبناء  د�ر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �إبر�هيم  بن  �صليمان  بن  �ملنعم  عبد  يعلن 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٣٠٨٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٦ ر.ب:١١٣ 

 كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عمر بن حممد بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة الناهي للتجارة وا�صترياد قطع غيار ال�صيارات �ش.م.م

يعلن عمر بن حممد بن عبد�للـه �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لناهي للتجارة و��صتري�د 
 ,١٣٣٩٠٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ل�صيار�ت  غيار  قطع 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣٣٦٧ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٣٥٢٢٢٧٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

-160-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

علي بن حممد بن علي الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن حممد بن علي الربيكي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن علي بن حممد بن علي �لربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة علي بن حممد بن علي 
�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - و�ملقاوالت  للتجارة  و�أوالده  �لربيكي 
�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  بالرقـم ١٠٧٦١٩٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٤٠٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٦٤١٤٨٨٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يون�ش بن عبداللـه بن �صليمان البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صاطئ م�صقط العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�صاطئ م�صقط  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�صي  �صليمان  بن  عبد�للـه  بن  يون�ش  يعلن 
�لعاملية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٢٥٧, 
فـي  �ل�صركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء  وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٢٦٢٩ ر.ب:١١١
 هاتف رقم:٩٩١٨٣٨٢٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�صامل بن عبداللـه بن �صامل الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صامل بن عبداللـه بن �صامل الربيعي للتجارة - ت�صامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صامل بن عبد�للـه بن  �لربيعي  يعلن �صامل بن عبد�للـه بن �صامل 
�صامل �لربيعي للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٠٨٦٦٣١, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
 هاتف رقم:٩٥٥٨٧٧٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خالد بن را�صد بن �صليمان الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تكافل الو�صيل - ت�صامنية
يعلن خالد بن ر��صد بن �صليمان �لها�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تكافل �لو�صيل - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٠٨٢٥, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٢٥ ر.ب:٣١٨
 هاتف رقم:٩٩٤٧٢٠٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

جا�صم بن حممد بن خلفان اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العجمي واجلابري للتجارة �ش.م.م
يعلن جا�صم بن حممد بن خلفان �جلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعجمي و�جلابري 
بالرقـم ١٣٠٥٤٣٨, وللم�صفي  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٩٩٠ ر.ب:٣١١
 هاتف رقم:٩٦٩٢٣٣٣١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

نا�صر بن اأحمد بن �صيف العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ملوؤ�ص�صة فكتوريا �ش.م.م

يعلن نا�صر بن �أحمد بن �صيف �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة موؤ�ص�صة فكتوريا �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٢٨٩٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٩٧٥٢٧٢٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

اإ�صراء بنت خليفة بن �صامل الكيومية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة االأطالل �ش.م.م

تعلن �إ�صر�ء بنت خليفة بن �صامل �لكيومية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة و�حة �الأطالل 
بالرقـم ١٣٧٦٦٤٨, وللم�صفية وحـدها  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٥٤٤٧٥٢٢ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

حمفوظة بنت �صليمان بن �صلوم املنجية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي ال�صميان للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

تعلن حمفوظة بنت �صليمان بن �صلوم �ملنجية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة و�دي �ل�صميان 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٢٨٧٩, 
وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــية  مر�جعــــة 

�الآتـي:
�ش.ب:١١ ر.ب:٤٠٠

هاتف رقم:٩٠٢٦٩٠٩٠ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

نا�صر بن علي بن �صند املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأركاز للتجارة ال�صاملة �ش.م.م

يعلن نا�صر بن علي بن �صند �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أركاز للتجارة �ل�صاملة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٩٧٠١, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/٢٦م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٩٨٨١٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

ديني�ش موري�صانديال بادمانابا
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روؤية اآ�صيا �ش.م.م

يعلن ديني�ش موري�صانديال بادمانابا �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة روؤية �آ�صيا �ش.م.م, و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨١٤٠٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣١٦ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٢٤٢٣٤٠١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

نا�صر بن �صامل بن �صعيد غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منابع جند للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن نا�صر بن �صامل بن �صعيد غو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة منابع جند للتجارة و�ملقاوالت - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٣٩٦, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٩١٩٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة املر�صي للتجارة - تو�صية

يعلن نا�صر بن �صامل بن �صعيد غو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة منارة �ملر�صي للتجارة - تو�صية, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٦١٦٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٩١٩٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهيثم احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبيد بن مبارك بن عبيد �لدهماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لهيثم �حلديثة للتجارة 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٦٠٤٠, وللم�صفي  و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣٥ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٩٦٢٧٥٦٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين واأوالده - تو�صية

يعلن عبيد بن مبارك بن عبيد �لدهماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عبيد بن مبارك بن عبيد 
�لدهماين و�أوالده - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٨٠٥٢٢, وللم�صفي 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي  وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٦٢٧٥٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

خالد بن �صعيد بن عبيد االأ�صخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواهد الزمن املتحدة �ش.م.م

يعلن خالد بن �صعيد بن عبيد �الأ�صخري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صو�هد �لزمن �ملتحدة 
بالرقـم ١١٢٧٨٣٠, وللم�صفي وحـده حــــــق  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٨٠٨٦٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواهد عيون بغداد �ش.م.م

يعلن خالد بن �صعيد بن عبيد �الأ�صخري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صو�هد عيون بغد�د �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١١٢٧٨٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٨٠٨٦٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عبداللـه بن �صليمان بن �صالح امليمني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صدمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبد�للـه بن �صليمان بن �صالح �مليمني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صدمي للتجارة و�ملقاوالت 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٨٧٣٥٧, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/١٠/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�لعنو�ن  �ل�صركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  �جلميــع مر�جعــــة 

�الآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١١٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٧٢١٩٥٣٥١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

االأزهر بن ح�صن ال�صق�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صات التفوق الذهبية �ش.م.م
يعلن �الأزهر بن ح�صن �ل�صق�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مل�صات �لتفوق �لذهبية �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٠١٠٧٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١٠/٢م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة الداخلية

�ش.ب:٦١٢ ر.ب:٤٤٤
هاتف رقم:٩٦٣٣٣٠٨٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

بدر بن �صعيد بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عيون البطحاء للتجارة - ت�صامنية
يعلن بدر بن �صعيد بن حمود �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عيون �لبطحاء للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٠٧١٦, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٣٤٤٤٤٥٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صلطان بن �صامل بن را�صد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربى املعمور للتجارة - تو�صية
يعلن �صلطان بن �صامل بن ر��صد �حلامتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ربى �ملعمور للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٧٨٤٩, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/١٠/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٣٠٤٦ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٢٦٦٥٠٩٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

اأحمد بن �صامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار حتا للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
�أنو�ر حتا للتجارة و�ملقاوالت -  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  �لبادي  �أحمد بن �صامل بن علي  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٤٩٧٠٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:١٧٣ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٨٥٦٨٨٨١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإ�صماعيل بن عبداللطيف بن اإ�صماعيل الكمايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجيال ال�صرق االأو�صط للتجارة - ت�صامنية
�ل�صرق  �أجيال  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكمايل  �إ�صماعيل  بن  بن عبد�للطيف  �إ�صماعيل  يعلن 
�الأو�صط للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٦٣٨٣, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٣١٦ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٨٢٨٢٦٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عبداللـه بن حمد بن �صعيد املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معوله بن �صم�ش للتعمري �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن حمد بن �صعيد �ملعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة معوله بن �صم�ش للتعمري 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٤٩٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٤١٤ ر.ب:٣٢٣

هاتف رقم:٩٩٨٧٦٥٥٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خلفان بن �صالح بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإبهار املتحدة �ش.م.م

يعلن خلفان بن �صالح بن حممد �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إبهار �ملتحدة �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٧٩٩٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٨٢٧ ر.ب:١١٥

هاتف رقم:٩٧٠٠٠٠٤٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

نا�صر بن اأحمد بن نا�صر العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صر غلفا �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �أحمد بن نا�صر �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ج�صر غلفا �ش.م.م, و�مل�صجلة 
�لـتجاري بالرقـم ١١٣٦١٣١, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١١م,  �أمانة �ل�صجل  لدى 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٩٨٠٨٢١١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبدالعزيز بن عادل بن علي ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
لل�صركة الكورية للتجارة واخلدمات الهند�صية �ش.�ش.و

يعلن عبد�لعزيز بن عادل بن علي �ل�صنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركة �لكورية للتجارة 
و�خلدمات �لهند�صية �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٠٣٠, 
�ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١٠/١٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٦ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٧٧٧٦٦٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخليوط الذهبية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خليوط �لذهبية 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٠١٤٧٠, وفقا التفاق  �ملتحدة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٨/٨م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط للمكمالت الغذائية �ش.م.م

يعلن مكتب �لكون - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صقط للمكمالت 
�لغذ�ئية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٥٤٤٤, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٩/٤م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلو�ش ال�صاد�صة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

ع�صام بن اأحمد بن فرج الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدر ظفار للتجارة - ت�صامنية

يعلن ع�صام بن �أحمد بن فرج �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بدر ظفار للتجارة - 
بالرقـم ١١٢٤٦٩٥, وللم�صفي وحـده  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  ت�صامنية, 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٦٠٨٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ج�صر االمتداد ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

�ل�صاملة  �المتد�د  ج�صر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو��ش  فرج  بن  �أحمد  بن  ع�صام  يعلن 
 ,١١٣٨٠٨٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - و�ملقاوالت  للتجارة 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٦٠٨٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة الروؤية املثالية العربية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن ع�صام بن �أحمد بن فرج �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لروؤية �ملثالية �لعربية للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢٢٠٧٨٣٤, وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  �ل�صركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٦٠٨٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن را�صد بن عبيد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صارف دم�صق للتجارة - تو�صية

يعلن علي بن ر��صد بن عبيد �لزعابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صارف دم�صق للتجارة - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٣٦٨٧٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٢٨٣ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٣٦٥٥٩٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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جابر بن مرهون بن خليفة الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهم املزيونة للتجارة �ش.م.م
يعلن جابر بن مرهون بن خليفة �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صهم �ملزيونة للتجارة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٦٣٤٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠١٨/١/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٤٨ ر.ب:١٢٢
هاتف رقم:٩٣٧٦٥٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهم املزيونة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن جابر بن مرهون بن خليفة �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صهم �ملزيونة �حلديثة 
التفاق  وفقا   ,١١٦١٨٤٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/١/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٤٨ ر.ب:١٢٢
هاتف رقم:٩٣٧٦٥٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�صامل بن م�صعود بن حمد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات بركاء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �صامل بن م�صعود بن حمد �لبو�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خري�ت بركاء للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٦٣٢١, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٦٦٣٢٢٥٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يون�ش بن �صامل بن �صعيد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القبة اخل�صراء للتجارة الرائدة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �صامل بن �صعيد �ل�صيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقبة �خل�صر�ء للتجارة 
التفاق  وفقا   ,١٣٣٩٣٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لر�ئدة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٨٠٨٧٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�صعيد بن �صالح بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرق االأو�صط للمعدات �ش.م.م

يعلن �صعيد بن �صالح بن حممد �لهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صرق �الأو�صط للمعد�ت 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٣١٥٦٤, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٩/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٧٩٣٣٤٧٧٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد ال�صيد عبداملق�صود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحالم بريوت �ش.م.م

يعلن حممد �ل�صيد عبد�ملق�صود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أحالم بريوت �ش.م.م, و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٤٦٨٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٧٢٧٦٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

قي�ش بن �صليمان بن �صيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صراج امل�صنعة للتجارة - ت�صامنية

يعلن قي�ش بن �صليمان بن �صيف �ملعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صر�ج �مل�صنعة للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٦٩٦٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٢٥٨١٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صليم بن را�صد بن عامر الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة انطالقة املجد للتجارة �ش.م.م

يعلن �صليم بن ر��صد بن عامر �لدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �نطالقة �ملجد للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٣١٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٤٤٦٦٧٣
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

يو�صف بن حمد بن حميد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع بيان املتكاملة �ش.م.م
يعلن يو�صف بن حمد بن حميد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع بيان �ملتكاملة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٥٩٩٩٩٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٩٦ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٢٧١٧٩٢٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

فهد بن عبداللـه بن را�صد اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دانة م�صقط املثالية �ش.م.م
يعلن فهد بن عبد�للـه بن ر��صد �خلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة د�نة م�صقط �ملثالية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٢٩٥٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٩٣٤ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٦٦٤٥٠٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

-181-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

اأحمد بن خمي�ش بن �صعيد اخل�صوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق �صحم املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خمي�ش بن �صعيد �خل�صوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �آفاق �صحم �ملتميزة 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٢٥٥٩, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٣٤٥ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٢٢٠٢٧٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

طالل بن رحمة اللـه بن بني بخ�ش البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التيامن الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن رحمة �للـه بن بني بخ�ش �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لتيامن �لدولية 
التفاق  وفقا   ,١٢٨١٣٣٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٤٤ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٧٤٤٩٩٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

حممد بن �صعيد بن �صليمان احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأبو مالك حممد احلو�صني للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن حممد بن �صعيد بن �صليمان �حلو�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبو مالك حممد �حلو�صني 
بالرقـم ١١٢٧٥٦٣, وفقا  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  تو�صية,   - و�ملقاوالت  للتجارة 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٠٠٢٤٤٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

حممد بن عو�ش بن علي امل�صيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برج املعمورة للتجارة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة برج �ملعمورة للتجارة  يعلن حممد بن عو�ش بن علي �مل�صيخي 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٣١٦٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٧٣٣٣١١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

زبيدة بنت عامر بن عبداللـه الها�صمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع �صما الغليلة احلديثة للتجارة - ت�صامنية

تعلن زبيدة بنت عامر بن عبد�للـه �لها�صمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �صما 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  �لغليلة �حلديثة للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية   ,١١٧٩٦٩٣
�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــية  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صور - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم:٩٩٧٩١٤٣٣ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

بدر بن عو�ش بن اأحمد باجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع ال�صيح الذهبي للتجارة واخلدمات - ت�صامنية

يعلن بدر بن عو�ش بن �أحمد باجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �ل�صيح �لذهبي للتجارة 
و�خلدمات - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١١٣٨٦٤, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥٧٧٦٩٦٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

يعقوب بن يو�شف بن عبداللـه البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلوابر �ش.م.م
�ش.م.م،  اجلوابر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  عبداللـه  بن  يو�شف  بن  يعقوب  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٢٣٠٦٢،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن نا�شر الهنائي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال عمالء للتجارة - تو�شية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن نا�شر الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جبال عمالء للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٢٩٧٠٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فا�شل بن �شلطان بن فا�شل البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شيح اخلويرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  اخلويرية  �شيح  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البادي  فا�شل  بن  �شلطان  بن  فا�شل  يعلـن 
عـــن   ،١١٣٥٥١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هالل بن حمد بن حمود التميمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأر�ش ال�شاخمات لل�شم�شرة العقارية - ت�شامنية

يعلـن هالل بن حمد بن حمود التميمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأر�ش ال�شاخمات لل�شم�شرة 
العقارية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٠٧٠٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

خالد بن علي بن �شلطان امل�شرفـي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اخلطوط امل�شيئة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن خالد بن علي بن �شلطان امل�شرفـي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلطوط امل�شيئة للتجارة 
عـــن   ،٤١٢٤٤٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن �شعيد ال�شكيلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات �شليط للتجارة �ش.�ش.و
يعلـن اأحمد بن حممد بن �شعيد ال�شكيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مرتفعات �شليط للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٣٩٣٥٩،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عامر بن �شعيد بن حميد ال�شعيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عامر بن �شعيد ال�شعيدي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلـن عامر بن �شعيد بن حميد ال�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عامر بن �شعيد ال�شعيدي 
واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٩١٦٨٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن علي بن �شليمان الغيالين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة جمعة علي �شليمان و�شركاه الطبية �ش.م.م

�شليمان  ل�شركـة جمعة علي  امل�شفي  الغيالين ب�شفـتــه  �شليمان  يعلـن حممد بن علي بن 
و�شركاه الطبية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٩٧٢٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب ال�شرق االأو�شط لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة االأف�شل للم�شاريع ال�شحية �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�شرق االأو�شط لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأف�شل للم�شاريع 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٤٥٣٠، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  ال�شحية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب النجاح لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الرثيا والفواني�ش لالأدوات الكهربائية - تو�شية

يعلـن مكتب النجاح لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرثيا والفواني�ش لالأدوات 
عـــن   ،١١٩٥٩٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - الكهربائية 

امل�شفــيانتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
حممد بن �شامل بن حممد الهنائي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حممد املقبايل و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن �شامل بن حممد الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حممد املقبايل و�شريكه 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٥١٢٠٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شاطئ الطيبات للتجارة - تو�شية
 - للتجارة  الطيبات  �شاطئ  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الهنائي  حممد  بن  �شامل  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣١٥٣٠٠٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شليمان بن اأحمد بن حممد ال�شافعي و�شركاه للتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شليمان بن اأحمد بن 
حممد ال�شافعي و�شركاه للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ٣٠٢٤١٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شليمان بن �شويدان املالكي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شيانة الدقيقة لالإلكرتونيات - ت�شامنية

الدقيقة  ال�شيانة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املالكي  �شويدان  بن  �شليمان  بن  حمد  يعلـن 
لالإلكرتونيات - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٥٧٨٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شاملة بنت �شام�ش بن حمد احلكمانية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جزر حموت ال�شاملة �ش.م.م
ال�شاملة  تعلـن �شاملة بنت �شام�ش بن حمد احلكمانية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة جزر حموت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٩٦٢٦٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

وليد بن �شعيد بن مطر املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعمري والعربي للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  والعربي  املعمري  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  مطر  بن  �شعيد  بن  وليد  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٠٧٥٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-188-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

خالد بن حمد بن �شيف الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الواحة الذهبية لالأعمال والتنمية �ش.م.م

يعلـن خالد بن حمد بن �شيف الكلباين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الواحة الذهبية لالأعمال 
الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٠٠١٤، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  والتنمية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هيثم بن عبداللـه بن �شامل الفار�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شماء ال�شويحرة للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلـن هيثــم بـــن عبداللـه بن �شالــم الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــــة �شمــاء ال�شويحـرة 
بالرقـــم ١١٤١٩٢٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزهرة للتعدين �ش.م.م
يعلـن مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
الزهرة للتعدين �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٨٣٢٢٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روؤيا اخلري للم�شاريع الع�شرية - ت�شامنية
للم�شاريع  اخلري  روؤيا  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شرمي  �شالح  بن  �شعود  بن  �شامل  يعلـن 
عـــن   ،١١٩٠٠٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - الع�شرية 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عامر بن عبيد بن حممد الدويكي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامر الدويكي و�شركاه للتجارة - تو�شية
يعلـن عامر بن عبيد بن حممد الدويكي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عامر الدويكي و�شركاه 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٧٢٤٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شليمة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

تعلـن �شليمة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة تطوير النجوم 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١١٥٨٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

اأمين بن حممد بن �شعيد م�شن
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحراء للبناء واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن اأمين بن حممد بن �شعيد م�شن ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شحراء للبناء واملقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٤٩٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ب�شرى بنت نبهان بن عبداللـه ال�شنانية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز دار الندى �ش.م.م
تعلـن ب�شرى بنت نبهان بن عبداللـه ال�شنانية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة مركز دار الندى 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٧٨٨٩٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�شعيد بن عامر بن �شعيد احلرا�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحربة الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن عامر بن �شعيد احلرا�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املحربة الذهبية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٩٩٠٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن مراد بن عبداللـه البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي مراد وابنه للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن مراد بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة علي مراد وابنه للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٢٧٣٨٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخيل اللوج�شتية الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  النخيل اللوج�شتية الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

١١٦٦٢٩٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ املحيط �ش.م.م

يعلـن مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
عـــن   ،١٣٩٥٩٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املحيط  �شاطئ 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

�شليمان بن عبود بن النوه املهري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة روية �شامل للتجارة)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

للتجارة  �شامل  روية  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املهري  النوه  بن  بن عبود  �شليمان  يعلـن 
)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٩١٩٠٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيف الذهبي احلديث �ش.م.م
يعلـن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شيف الذهبي احلديث 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٨٧٩١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طاهر بن عبيد بن مو�شى ال�شالمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شقط احلديثة للتموين واخلدمات  �ش.م.م

امل�شفـــي ل�شركـــة م�شقط احلديثة  ال�شالمــي ب�شفـتــه  بــن مو�شى  بـــن عبيــد  يعلـن طاهــر 
بالرقـــم ١٢٢٧٩٠٧،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.م.م،  للتموين واخلدمات 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع مدينة النه�شة املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركـــة م�شاريع مدينة النه�شة 
املتحدة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٦٩٦٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأجرا�ش ال�شفراء للتجارة - ت�شامنية
ب�شفـتــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابـــات  لتدقيـــق  العامليـــون  اخلبــراء  مكتــب  يعلـن 
ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  للتجارة - ت�شامنية،  ال�شفراء  االأجرا�ش  ل�شركـــة  امل�شفـــي 
الـتجــاري بالرقـــم ١٨٠٣٦٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب احل�شافة لتدقيق ومراجعة احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حامت التجارية �ش.م.م
حامت  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  احل�شابات  ومراجعة  لتدقيق  احل�شافة  مكتب  يعلـن 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥٦٠٣، عـــن انتهاء  التجارية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب النربا�ش املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة نا�شر بن علي بن ثاين النعيمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

ل�شركــــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــــه  احل�شابــات  وتدقيـــق  ملراجعـــة  املتاألـــق  النبـــرا�ش  مكتـــب  يعلـــن 
نا�شر بن علي بن ثاين النعيمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل 
الـتجــاري بالرقـــم ٨٠١٨٧٩٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
لل�شركة اللبنانية العربية للهند�شة واال�شت�شارات ال�شكو �ش.م.م

يعلـن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفـــي لل�شركـــة اللبنانية العربية 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  ال�شكو  واال�شت�شارات  للهند�شة 

١٢٨٥٩٤١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

عمر بن �شامل بن حمد الها�شمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة مرا�ش لال�شتثمار وامل�شاريع �ش.م.م

لال�شتثمار  مرا�ش  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  الها�شمي  حمد  بن  �شامل  بن  عمر  يعلـن 
وامل�شاريع �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٦١٢٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شلطان بن عبداللـه بن را�شد اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التعبري لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م
لل�شفر  التعبري  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  اجلابري  را�شد  بن  عبداللـه  بن  �شلطان  يعلـن 
وال�شياحة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٢٨١٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن �شامل بن بخيت بيت فا�شل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة الدرع الواقي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن علي بن �شامل بن بخيت بيت فا�شل ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركـــة الدرع الواقي للتجارة 
عـــن   ،٢١١٤٩٢٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد لتقنية املعلومات �ش.م.م
لتقنيــة  اأبعــاد  ل�شركـة  امل�شفيــة  ب�شفـتــها  احلرا�شيــة  �شامل  بن  حمـمد  بنت  اأفـراح  تعلــن 
املعلومات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٧٦٠١٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٤(

مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة دقاق لل�سناعات واألأعمال التجارية �ش.م.م

دقـاق  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  احل�شابــات  لتدقيــق  الدولـي  املايل  املحا�شب  مكتـب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  التجارية  واألأعمال  لل�شناعات 

١٢٥٣٥٢٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن �سعيد بن �سامل الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهف الباطنة للمقاوألت �ش.م.م
الباطـــنة  كهـــف  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتـــه  الرواحـي  �شالــم  بـن  �شعيد  بن  اإبراهيـم  يعلـن 
للمقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٦٢٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأمين بن �سامل بن �سيف اخلرو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اخلرو�سي والراجحي للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلـن اأمين بن �شامل بن �شيف اخلرو�شي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركـــة اخلرو�شي والراجحي 
للتجارة واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٢٤٥٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يون�ش بن مو�سى بن علي البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت النخلة �ش.م.م
�ش.م.م،  النخلة  بيت  ل�شركـــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  البلو�شي  علي  بن  بن مو�شى  يون�ش  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٧٩٧١٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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