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قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

وزارة الداخليــــــــة

�سـادر فـي 2015/12/9 بتعديـل القـرار الـوزاري  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2015/248 

املجالــــ�س  اأع�ضــــــاء  بت�ضميـــــــة   2012/ 270 رقــــم 

البلديــة للفتــرة الأولـــى .

وزارة اخلارجيــــة

�سـادر فــي 2015/11/23 باإ�سهار جمعية ال�سداقـة  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2015/508 

العمانيـة اجلنــوب اأفريقيــة .

وزارة البيئــة وال�ســوؤون املناخيــة

�ســادر فـــي 2015/12/13 بتعديــل بعـ�س اأحكــام  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2015/67 

لئحــة حمايــة طبقــة الأوزون . 

                                                           هيئــة تنظيـــم االت�ســـاالت

لئحــــــــة  باإ�ضــــــــدار   2015/12/1 فــــــي  �ســــــــــادر  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2015/59 

التعامــل فـي اأجهــزة الت�ضــالت .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــد 8 ربيع الأول 1437هـ                                                     املـوافــــق 20 دي�ضمبـــر 2015م   
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رقم 
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                                                          وزارة ال�ســـــوؤون القانونيــــــة

ا�ضتــــــــــــــــــــــدراك .

بيانـــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــة

                    وزارة التجــارة وال�سناعــة
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                                                          وزارة التجــارة وال�سناعــة

اإعالن ب�ضاأن العالمات التي مت التاأ�ضري فـي ال�ضجالت بالرتخي�س بالنتفاع . 

اإعالن ب�ضاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�ضجلة .

ا�ضتــــــــــــــــــــــدراك .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

�سعيــد بن نا�ســر بن حممــد اجلهــوري

اإعـالن عـن بـدء اأعمـال الت�ضفيـة ل�ضركة الن�ضر الذهبي املميــز للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية  .

املكتــب االأهلــي لتدقيــق احل�سابــات 

اإعالن عــن انتهـاء اأعمال الت�ضفيــــة ل�ضركـــة اأتيــــال دوكـــان و�ضيـــح ال�ضريـــة �س.م.م .
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وزارة الداخليـــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2015/248

بتعديــل القــرار الــوزاري رقـم 2012/270

بت�ضميــة اأع�ضــاء املجالــ�س البلديــة للفتــرة الأولــى

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/270 بت�سمية اأع�ساء املجال�س البلدية للفرتة الأوىل ،

واإلــــى قرار املجل�س البلدي ملحافظــة �سمــال الباطنـــة ال�ســادر فـــي اجتماعـــه املنعقـــد بتاريـــخ 

23 ربيع الأول 1436هـ املوافق 14 يناير 2015م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر 

املــادة الأولـــــى

يحــــل �سيـــــف بــــن خميـــ�س بــــن �سعيــــد الذهلــــي حمــــل �سقــر بــن حممــد بــن علــي البلــو�ســـي 

فـي ع�سويــــة املجلـــــ�س البلـــدي ملحافظـــة �سمــال الباطنــــة .

املــادة الثانيــــة

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

�ضدر فـي : 27 من �ضفــــــــــر 1437هـ 

املوافــــق :  9   من دي�ضمبــــر 2015م

حمـود بن في�ضـل البو�ضعيـدي

                                                                                          وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة
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وزارة اخلارجيــــة

قــرار وزاري 

رقم 2015/508

باإ�صهـار جمعيـة �ل�صد�قـة �لعمانيـة �جلنــوب �أفريقيــة

ا�ستنـــادا اإلــى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

واإىل الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�ســـادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/341 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

ت�سهــر جمعيـــة ال�سداقة العمانية اجلنــــوب اأفريقيــــة ، ويقيـــــد نظامهــا االأ�سا�ســـي وهيكلهــا 

التنظيمي فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فـي الوزارة .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�صـدر فـي : 11 /  2  / 1437هـ 

�ملو�فـــــق : 23 / 11 / 2015م

يــو�صــف بـن علـــــوي بـن عبـد�للــــه

الوزيــر امل�ســوؤول عن ال�ســـوؤون اخلارجيـة
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة

قــرار وزاري

رقـم 2015/67

بتعديــل بعـ�ض اأحكــام لئحــة حمايــة طبقــة الأوزون

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/73 باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية 

فـيينا حلماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونرتيال ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ، 

واإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/18 بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل لئحة حماية طبقة الأوزون ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2013/107 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 جترى التعديالت املرفقة على لئحة حماية طبقة الأوزون امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي :  1  من ربيــــع الأول 1437هـ

الموافــق : 13 من دي�صمبـــــــــر 2015م

مـحمــد بن �صـالـم بن �صعيد التوبي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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تعديـالت على بعـ�ض اأحكـام

 لئحــــة حمايـــــة طبقــــة الأوزون

ي�ستبدل بتعريف "الأجهزة واملعدات واملنتجات" الوارد باملــــادة )1( من لئحة حماية  اأوال  : 

طبقة الأوزون امل�سار اإليها التعريف الآتي :

الأجهـــزة واملعـــدات واملنتجـــات :

الأجهــــزة واملعـــــدات واملنتجــــات املدرجـــــة فـــي امللحـــــق )د( مــــن املرفــــــق رقــــــم )1( 

مــن هــذه الالئحة التي حتتوي اأو تعتمد فـي ت�سغيلهـا علـى املـواد امل�ستنفــدة لطبقــة 

الأوزون وبدائلها .

ي�ستبــــــــــــدل بن�ســــــــــــو�ض املــــــــــــــــواد )2( و )3( و )15( و )19( و )23( و )24( و )26(  ثانيا : 

مــــن لئحـــة حمايــة طبقـــة الأوزون امل�ســــار اإليهـــا الن�ســـو�ض الآتيــــة :

املــادة ) 2 (

يجب على كافة املن�ساآت القائمة ، التي يعتمد اإنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة 

لطبقة الأوزون وبدائلها اأو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها ، احل�ســول 

علــى ترخيـــ�ض ال�سوؤون املناخية ، ويحظـــر الرتخيـــــ�ض بقيام اأي من�ســــاآت جديــــدة 

اأو تو�سعة من�ساآت قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .

املــادة ) 3 (

يحظـــر ا�ستيـــراد اأو ت�سديـــر اأو اإعـــادة ت�سديــــر املـــــواد امل�ستنفــدة لطبقــة الأوزون 

وبدائلهـــا والأجهــزة واملعـــدات واملنتجــات املحتويـة عليهــا ، اإل بعــد الت�سجيــل لـــدى 

اجلهـــة املخت�ســة واحل�سول على ترخي�ض حماية طبقة الأوزون .
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املــادة ) 15 (

يجب على �سركات نقل املواد امل�ستنفــدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبــور منافــذ 

ال�سلطنة تقدمي طلــب اإلـــى اجلهــــة املخت�ســــة علـــى النمــــوذج املعد لهذا الغـــر�ض ، 

مرفقـــا بــــه ن�سخـــة من امل�ستندات الآتية :

�سهادة بلد املن�ساأ . اأ - 

ت�سريح الت�سدير من الدولة امل�سدرة . ب - 

ت�سريح ال�سترياد من الدولة امل�ستوردة . ج - 

اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تطلبها اجلهة املخت�سة . د - 

املــادة ) 19 (

يجب على من�ساآت مزاولة اأعمال �سيانة واإ�سالح وخدمة اأجهزة التربيد والتكييف 

املحتوية على مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ، تطبيق اأف�سل املمار�سات ، 

مبا فـي ذلك توفري اأجهزة ا�ستعادة واإعادة ا�ستخدام الغازات والتحكـم فــي انبعاثــات 

املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ، وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمـدة مـن قـبل جهــة 

الخت�سا�ض .

املــادة ) 23 (

يخ�ســـــع الفنيــــــون املخت�ســـــون بت�سليـــــح و�سيانـــــة اأجــهـــزة التربيــــد والتكييـــــف ، 

اأو القائمون باأعمال ا�سرتجاع املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والبدائـــــل ، واإعــــــادة 

ا�ستخدامهـا ، لختبــــار فنـــي ، جتريـه جهــــــة الخت�ســـــا�ض قبــل مزاولتهــم املهنــة .

املــادة ) 24 (

يحظر تدمري اأو التخل�ض من املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهـــا اأو الأجهزة 

واملعـــــدات واملنتجـــــات املحتويـــــة عليهــــا ، اإل بعد احل�ســــول علـــى موافقــــة م�سبقـــة 

من اجلهة املخت�سة .
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املــادة ) 26 (

يحظر على املتع�ملني مع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائله� م� ي�أتي :

اأ - تقدمي معلوم�ت ك�ذبة اأو م�سللة اإىل الوزارة .

تهريـــب اأو امل�س�عدة على تهريــــب املـــواد امل�ستنفـــدة لطبقـــة الأوزون وبدائلهــــ�  ب - 

اأو الأجهزة واملعدات واملنتج�ت املحتوية عليه� . 

الغــ�ش التجـــ�ري ك��ستبـدال نوعية الغ�زات امل�ستخدمـــة فـي اأجهــــزة التربيـــد  ج - 

والتكييف بغــــ�زات اأخـــرى غري تلك املخ�س�سة لهــــ� من قبـــل ال�سركة امل�سنعـــة 

اأو ا�سترياد مـــواد اأو اأجهزة اأو منتج�ت غري مط�بقة للموا�سف�ت املرفقة بطلب 

الرتخي�ش . 

ا�ستخـــدام اأو تخزيــن املــــواد امل�ستنفدة لطبقــــة الأوزون وبدائلهــــ� دون وجــــود   د - 

الفواتري املو�سحة مل�سدر �سرائه� .

ي�ستبدل بعنوان امللحق )د( مـــن املرفـق رقم )1( مـــن لئحـــة حم�يـــة طبقـــة الأوزون  ثالثا : 

امل�س�ر اإليه� العنوان الآتي :

امللحــق ) د (

ق�ئمة ب�لأجهزة واملعدات واملنتج�ت التي حتتوي اأو تعتمد فـي ت�سغيله� على املــواد 

امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهــ� .
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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت

قــــرار 

رقـم 2015/59

باإ�صــدار الئحــة التعامــل فـي اأجهــزة االت�صــاالت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل القرار رقم 2008/8 ب�ساأن التعامل فـي اأن�سطة االت�ساالت ،

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم : م.ت.د/10079/1/4 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة االأولـــــى

يعمــل فــي �سـاأن التعامــل فـــي اأجهــزة االت�ســـاالت باأحكـــام الالئحــة املرفقـــة .

املـــادة الثانيــــة

يلغـــــى القـــــرار رقـــــم 2008/8 امل�ســـــار اإليـــــه ، كمــــا يلغـــى كـــــل مـــا يخالــــف هــــذه الالئحـــــة ، 

اأو يتعــــار�ض مـــــع اأحكامهـــــا .

املـــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 19 /   2  / 1437هـ

املوافــــق :   1  / 12 / 2015م

 حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــ�ض جملــــــــــــــ�ض االإدارة
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الئحـــة التعامـــل فـي اأجهـــزة االت�صـــاالت

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعنى املن�صو�ص 

عليــه فـي قانـــون تنظيــم االت�صــاالت والئحتـــه التنفـيذية امل�صار اإليهما ، ويكـــون للكلمـــات 

والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :

م�صتـــــــــــورد : 

اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة تقوم با�صترياد اأجهزة االت�صاالت اإىل ال�صلطنة بق�صد االإجتار .

متعامـــــــــــل : 

اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة تقوم ببيع اأو ت�صليم اأو ت�صليح اأو �صيانة اأجهزة االت�صاالت التي حت�صل 

عليها حمليا وال تقوم بت�صنيع االأجهزة اأو ا�صتريادها من خارج ال�صلطنة .

م�صتخــــــــدم : 

اأي �صخ�ص طبيعي اأو معنوي ي�صتخدم اأجهزة االت�صاالت ا�صتخداما �صخ�صيا .

االأجهـزة الراديويـة الق�صيـرة املـدى / اأجهـزة النفـاذ الال�صلكـي : 

االأجهزة التي تبث موجات راديوية مبدى ق�صري ، التي مت حتديد موا�صفاتها فـي قرارات 

الهيئة ذات ال�صلة .

اأجهـزة التحكـم عـن بعـد ق�صيـرة املـدى با�صتخـدام االأ�صعـة حتـت احلمـراء : 

االأجهــــزة املخ�ص�صــــة للتحكـــم با�صتخــدام االأ�صعـــة حتـــت احلمـــراء ، التـــي ال يزيـــد مداهــــا 

على )10( ع�صرة اأمتار .

اأجهــزة االت�صــاالت املقلــدة : 

االأجهزة التي ال تتوفر فـيها اختبارات الفح�ص التي تثبت اأن االأجهزة متوافقة مع املعايري 

العاملية فـي االت�صاالت ، اأو التي مت ت�صنيعها كتقليد الأجهزة ات�صاالت من م�صنع يحمل 

عالمة جتارية معروفة .

اإذن االإفـراج : 

االإخطار املوجه من الهيئة اإىل اجلهات املخت�صة لالإفراج عن اأجهزة االت�صاالت امل�صتوردة 

من خارج ال�صلطنة .
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املــادة ) 2 (

يلتزم كل م�ستورد اأو م�سنع الأجهزة االت�ساالت باالآتي :

الت�سجيل ال�سنوي لدى الهيئة وفقا ملتطلبات الت�سجيل التي حتددها الهيئة . اأ - 

اعتماد نوعية اأجهزة االت�ساالت من الهيئة قبل ا�ستريادها اأو ت�سنيعها . ب - 

احل�سول على اإذن االإفراج من الهيئة عند ا�سترياد اأجهزة االت�ساالت .  ج - 

الراديويـــة  االت�ســــاالت  اأجهــــزة  تخزيـــن  قبـــل  الهيئـــة  موافقــــة  علــــى  احل�ســـــول  د - 

التي تتطلب ترخي�سا راديويا ، وتكون هذه املوافقــة �سارية ملـدة �سنة واحدة قابلــة 

للتجديد بناء على طلب �ساحب ال�ساأن .

احل�سول على موافقة الهيئة قبل ت�سليم اأجهزة االت�ساالت الراديوية التي حتتاج  هـ - 

اإىل ترخي�ض راديوي اإىل اأي م�ستخدم ، �سواء كانت م�ستوردة اأو خمزنة .

احل�سول على موافقة الهيئة قبل ا�ستالم اأي جهاز ات�ساالت راديوي من م�ستخدم  و - 

بغر�ض البيع اأو الت�سدير .

اإعادة  اأجهزة االت�ســاالت بق�ســـد  ا�ستيــراد  الــالزم قــبل  احل�ســـول على الت�سريــح  ز - 

ت�سديرهـــا للخــــارج ، وعــــدم بيـــــع اأو ا�ستخــدام هــــذه االأجهــــزة داخـــل ال�سلطــنـــة 

قبل احل�سول على موافقة الهيئة .

�سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ) اأ ، ب ، ج ( املرفقة . ح - 

املــادة ) 3 (

يلتــزم كـــل م�ستــورد اأو متعامــل باأجهــزة االت�ســـاالت باالآتـــي :

و�ســع عالمــات االعتمــاد علــى اأجهـــزة االت�ساالت املعتمـــدة ، وفقــا لدليــل اإر�سادات  اأ - 

العالمات املعتمدة الأجهزة االت�ساالت ال�سادر من الهيئة .

اإظهـار قيــمة مــعدل االمت�ســـا�ض املحــدد )SAR( على اأجهـــزة الهواتــف املحمولـــة  ب - 

) على الغالف اخلارجي للعلبة اأو العبوة ( .

تزويد �ساحب العالقة باملعلومات ال�سحيحة عن خ�سائ�ض اجلهاز وموا�سفاته . ج - 

�سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ) اأ ، ب ، ج ( املرفقة . د - 
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املــادة ) 4 (

يحظر التعامل فـي اأجهزة االت�ساالت ، اأيا كان نوعها ، اإال بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة ، 

وي�ستثنى من �سرط اعتماد النوعية االأجهزة االآتية دون االإخالل باأي متطلبات وموا�سفات 

قيا�سية مفرو�سة من اجلهات املخت�سة : 

 )GPS( املواقع  املعلومات كجهاز حتديد  الإر�سال  القابلة  اال�ستقبال غري  اأجهزة  اأ - 

امل�ستقبل فقط .

 . )Echo Sounder( جهاز م�سبار االأعماق ب - 

اأجهزة تزويد ال�سبكات )Servers( التي ت�ستخدم لتخزين البيانات ولي�ض التعامل  ج - 

فـي حزم بيانات االت�ساالت اأو تردداتها .

اأفران )Microwave Oven( واأجهزة التحكم عن بعد ق�سرية املدى با�ستخدام  د - 

االأ�سعة حتت احلمراء . 

ملحقات اأجهزة االت�ساالت التي ال يكون لها القدرة على االإر�سال . هـ - 

اأجهزة االت�ساالت امل�ستوردة بغر�ض اإعادة ت�سديرها اإىل خارج ال�سلطنة . و - 

املــادة ) 5 (

يقــدم طلــب اعتماد نوعية اأجهــزة االت�ساالت اإىل الهيئــة طبقـــا للنمــوذج الـــذي تعـــده لهذا 

الغــــر�ض ، مرفقـــا بــــه امل�ستنــــدات التي حتددها الهيئة ، ولهــا االإعفـــاء من بعــ�ض امل�ستنــدات 

اإذا كان الطلب مقدما العتماد جهاز �سبق اأن اعتمدته الهيئة ملتعامل اآخر .

املــادة ) 6 (

يحظـــر التعامـــل فــي االأجهــــزة املقلـــــدة .

املــادة ) 7 (

يحظر اإعادة برجمة اأي جهاز ات�ساالت راديوي اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة .
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املــادة ) 8 (

للهيئــة ، عنـــد اعتمـــاد نوعية اأجهزة االت�ســـاالت ، اأن تاأخـــذ فـي االعتبار �سهادات االعتمــاد 

ال�سادرة من الدول االأخرى .

املــادة ) 9 (

للهيئة اأن تعدل اأو تلغي �سهادات اعتماد النوعية ال�سادرة عنهــا ، وذلك فـي حال ثبوت عــدم 

توافــق اجلهــاز مــع املوا�سفــات املطلوبة ، وفـي هذه احلالــــة يلتزم من �سدرت له ال�سهـــادة 

باإعادتهــا للهيئــة حــال طلبهــا �سواء فـي حــال التعديـــل اأو االإلغـــاء ، وعلى جميــع املتعاملني 

التوقف عن التعامل فـي االأجهزة التي مت اإلغاء �سهادة اعتمادها .

املــادة ) 10 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون تنظيم االت�ساالت اأو الئحته التنفـيذية 

اأو اأي قانـــــون اآخــــر ، للهيئـــة فـــي حــال ثبــــــوت خمالفــــــة اأحكــــام هــــــــذه الالئحـــــة اأن تتخـــــــذ 

اأيا من االإجراءات االآتية اأو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :

اإخطار املخالف باملخالفة واإنذاره بعدم تكرارها . - 1

فر�ض الغرامات املن�سو�ض عليها فـي اجلدول )د( املرفق بهذه الالئحة .  - 2

التحفظ على االأجهزة امل�سبوطة ، وللهيئـــة اإلــزام املخالف بت�سديرهــا اإىل خـــارج  - 3

ال�سلطنة .

اإلغاء ت�سجيل املخالف . - 4
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فئـــة ال�صركــة / املوؤ�ص�صـــة
ر�صــوم ت�صجيــل اال�صتيـــراد

 بالريـــال العمانــي

)800 ( ر.عالعامليــــــــة

)600( ر.عاملمتــــــــــازة

)500( ر.عاالأولــــــــى

)400( ر.عالثانيـــــــــة

)300( ر.عالثالثــــــــة

)100( ر.عالرابعـــــــــة

امللحــــــــــق ) اأ (

ر�صـــوم الت�صجيــــل ال�صنــــــوي 

لل�صركـات واملوؤ�ص�صـات امل�صتـوردة الأجهـزة االت�صـاالت 
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امللحـــــق ) ب (

ر�صـوم طلـب �صهـادة اعتمـاد النوعيـة الأجهـزة االت�صـاالت

نوعيــــة االأجهــــزة

ر�صم طلب 

�صهادة اعتماد 

النوعية الأجهزة 

االت�صاالت

بالريال العماين

 ر�صم طلب تعديل

 �صهادة اعتماد

 النوعية الأجهزة

 االت�صاالت

بالريال العماين

الأجهزة الطرفـية/الأجهزة الراديوية/ 

اأجهزة الهواتف املتنقلة
)10( ر.ع)100( ر.ع

الأجهزة الراديوية الق�صرية املدى 

واأجهزة النفاذ الال�صلكي
)10( ر.ع)50( ر.ع

امللحــــق ) ج (

 ر�صـوم اإ�صـدار اإذن االإفـراج عـن اأجهـزة االت�صـاالت امل�صتـوردة 

و�صهـــادة تخزيـــن االأجهــــزة الراديويــــة التـي تتطلــب ترخيــ�صا

رقم 

الت�صل�صل
نـــــوع اخلدمـــــــة

قيمة الر�صم ال�صنوي

 بالريال العماين

1
اإ�صدار اإذن الإفراج عن اأجهزة الت�صالت 

امل�صتوردة بغر�ض ال�صتخدام ال�صخ�صي
)15( ر.ع

2
اإ�صدار �صهادة تخزين الأجهزة الراديوية 

التي تتطلب ترخي�صا

)5( ر.ع

عن كل جهاز راديوي

3
جتديد �صهادة تخزين الأجهزة الراديوية 

التي تتطلب ترخي�صا

)5( ر.ع

عن كل جهاز راديوي
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امللحـــــق ) د (

الغــرامــــــــــات

�صبــــــب الغرامـــــــةم
مقدار الغرامة

 بالريال العماين

)800( ر.ععدم الت�سجيل لدى الهيئة كم�ستورد اأو م�سنع1

2

التعامل فـي اأجهزة االت�ساالت

 غري معتمدة النوعية اأو املقلدة

)500( ر.ع

3

تخزين اأجهزة االت�ساالت الراديوية

 قبل احل�سول على موافقة الهيئة 

)20( ر.ع 

على كل جهاز

4

عدم االلتزام بو�سع املل�سقات وفقا لدليل اإر�سادات 

العالمات املعتمدة الأجهزة االت�ساالت ، 

اأو تزوير مل�سقات االعتماد

)500( ر.ع

5

عدم جتديد �سهادة تخزين

 اأجهزة االت�ساالت الراديوية

تعطى مهلة �سهر ، ثم تفر�ض 

غرامة قدرها )10( ر.ع

على كل جهاز

6

بيع اأو ت�سليم اأجهزة االت�ساالت الراديوية امل�ستوردة 

اأو املخزنة للم�ستخدم قبل احل�سول على املوافقة 

الالزمة من الهيئة 

)50( ر.ع

على كل جهاز

7

عدم اإبالغ الهيئة ت�سلم اأجهزة االت�ساالت الراديوية 

من امل�ستخدم الأغرا�ض البيع اأو الت�سدير

)20( ر.ع

على كل جهاز

8

قيام متعامل باإعادة برجمة اأجهزة ات�ساالت راديوية 

مل�ستخدم قبل احل�سول على موافقة الهيئة

)100( ر.ع

على كل جهاز
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اجلريدة الر�سمية العدد )1128(

وزارة ال�شـــــوؤون القانونيــــــة

املديرية العامة للجريدة الر�شمية

ا�شتــــــــدراك

تنــوه املديريــة العامــــة للجريـــدة الر�سميــة اإلـــى وقـــــوع خطـــــاأ مــادي فــي املــادة )14( من قانــون 

بلديـــة م�سقـــط ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2015/38 ، واملن�سور فـي اجلريدة الر�سمية 

العــــــدد )1119( ال�ســــــــادر فـــي 4 من حمـــــــــرم 1437هـ املوافــــــق 18 مـــــن اأكتوبـــــــر 2015م ، 

حيـــث وردت عبــارة " اأو بال�سجـــــــن".

وال�شحيــــح هـــــو :

 "وبال�سجـــــــــــــن" .

لــذا لــزم التنويــه .

مديــر عـام اجلريـدة الر�شميـة
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نا�سر بن �سعيد بن �سامل املعمري
قر�ص 

مدمج
برنامج رماية 2551

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد كتاب LOVE FOR LOVE 2552

موؤ�س�سة را�سد حمود الريامي للتجارة
قر�ص 

م�سغوط

  E - gateway Application      

نظام بوابة الإلكرتونية
2553

نا�سر بن �سالح بن غافل الغازي
قر�ص 

م�سغوط
م�سروع دليلي الإلكرتوين 2554

�سيماء بنت هالل بن �سامل اجلهورية
قر�ص 

م�سغوط
Students day - يوم الطلبة 2555

الدكتورة/ كلثوم اأحمد مو�سى
قر�ص 

م�سغوط

املنهج التكاملي لتاأهيل 

املوظفني وتطوير العمل 

الإداري

2556

الدكتورة/ كلثوم اأحمد مو�سى
قر�ص 

م�سغوط

منهج ال�سقر فـي اإدارة وقيادة 

التغيري والتطوير
2557

موزة بنت �سالح بن �سيف الدغي�سية
قر�ص 

م�سغوط

منهج ق�ستي وحروفـي

 " كتاب الطالب "
2558

موزة بنت �سالح بن �سيف الدغي�سية
قر�ص 

م�سغوط

منهج ق�ستي وحروفـي

 " الدليل املعلم"
2559

موزة بنت �سالح بن �سيف الدغي�سية
قر�ص 

م�سغوط

منهج ق�ستي وحروفـي

 " كرا�سة اخلط املنزلية "
2560

وزارة التجــــارة وال�شناعـــة

بيـــــــــان

ك�ســــف بامل�سنفـــات الأدبيـــة والعلميـــة والفنيـــة املودعــــة وذلــك تنفيـــذا لأحكـــام املـــــادة ) 34 ( 

من قانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/65 . 

- 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1128(

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

نور جمان للتجارة �ص.م.م USB USB على �سكل اخلنجر 
ال�سعيدية

2561

هاجر بنت حممد بن عبدالرحمن 

البلو�سية

قر�ص 

م�سغوط

ت�ساميم ف�ساتني وقم�سان 

وبنطلونات
2562

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية
قر�ص 

م�سغوط
�سيح عمانية 2563

رقية بنت حمد بن عي�سى للتجارة كتيب
�سور اأزياء رجالية خا�سة 

بدار �سعف
2564

يو�سف بن عبداللـه بن نا�سر اجلهوري
قر�ص 

م�سغوط

جمل خزفـي على �سكل 

)مالحات ، ح�سالة ، حاملة 

بطاقات ، اإناء ، حامل مناديل ، 

اإناء زيت ، حاملة بي�ص ، 

�سماعة(

2565

علي بن عبداللـه بن علي الربيكي
قر�ص 

م�سغوط
املر�سد املهني الإلكرتوين 2566

�سعيد بن خلفان بن �سعيد 

ال�سيذاين
كتاب غر�ص الأجيال 2567

يحيى بن اأحمد بن هالل العي�سري
قر�ص 

مدمج

املغامرون العمانيون من 

�سلطنة عمان اإىل �سرق 

اأفريقيا

2568

Juber Moulvi Abdul قر�ص 

م�سغوط

 ARABIC CUBE
CALENDAR 2569

عمر بن عامر بن خلفان املفرجي
قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم ملحطات الوقود 

ب�سلطنة عمان
2570

اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه الزيدي
قر�ص 

م�سغوط
DDDRP 2571

�سليمان بن �سامل بن خمي�ص 

اخلرو�سي

قر�ص 

م�سغوط
برنامج ق�سم الرتكات 2572
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جمموعة �سركات الرواحي �ص.م.م
BRAND

 DIRECTORY

OMANPRODUCTFINDER.

COM
2014-2015 

2573

مو�سى جعفر اأحمد اإبراهيم خلف
قر�ص 

م�سغوط

 Subcontracting &
 Industrial Partnership

)SIP(

2574

مو�سى جعفر اأحمد اإبراهيم خلف
قر�ص 

م�سغوط

 Entrepreneurship
 Framework

 Development and Smart
Incubations

2575

اأحمد بن هالل بن �سعيد ال�سناين
قر�ص 

م�سغوط
متثال بايون 2576

رميا بنت خليل بن حممد العاوور كتاب ال�سلطان املواطن 2577

علي بن حمود بن �سيف الفرعي 

و يا�سر بن عبداللـه بن �سليمان

قر�ص 

م�سغوط
SPEAKATIVE 2578

خمي�ص بن مبارك بن خمي�ص الكيومي ، 

ح�سن بن اأحمد بن �سعيد جعبوب
خريطة Archery م�سروع الرماية 2579

طارق بن عزيز بن عبدالعلي العجمي
قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم الرجل الليزر )زرع 

الب�سمة فـي وجوه الأطفال(
2580

ق�سر احلمراء للتجارة مطويات
اأجندة عمان

)Oman Agenda( 
2581

اأيوب بن �سالح بن خليفة ال�سعيلي
قر�ص 

م�سغوط

موقع اإلكرتوين وتطبيق 

هواتف نقالة "�سباك "
2582

حميدة بنت �سعيد بن �سامل ال�سيابية
قر�ص 

م�سغوط
م�سروع الكحل العماين املطور 2583
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مها بنت مرزوق بن 

عبيد ال�سعدية

قر�ص 

م�سغوط

�سينما ثالثية الأبعاد 

خا�سة لالأطفال
2584

اأكادميية ال�سلطان قابو�ص 

لعلــوم ال�سرطــة
كتاب

مو�سوعة القوانني اجلزائية 

اخلا�سة الطبعة الثانية
2585

اأكادميية ال�سلطان قابو�ص 

لعلــوم ال�سرطــة
كتاب

العوامل امل�سهمة فـي حدوث 

بع�ص اجلرائم الأخالقية 

وعالقتها ببع�ص �سمات 

ال�سخ�سية لدى نزلء ال�سجن 

املركزي فـي �سلطنة عمان

2586

اأكادميية ال�سلطان قابو�ص 

لعلــوم ال�سرطــة
كتاب

درا�سة بع�ص �سمات ال�سخ�سية 

املنبئة بجنوح الأحداث 

فـي �سلطنة عمان

2587

اأكادميية ال�سلطان قابو�ص 

لعلــوم ال�سرطــة
كتاب

اأ�ساليب املعاملة داخل 

املوؤ�س�سات العقابية
2588

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد كتاب

معلقة نبي الرحمة حممد 

�سلى اللـه عليه و�سلم 

)من معلقات �ساحب القلب 

احلزين (

2589

جمال حممد ال�سيد املاحلي كتاب

الريا�سيات البحتة - الف�سل 

الدرا�سي الثاين - ال�سف 

الثاين ع�سر

2590

جمال حممد ال�سيد املاحلي كتاب

الريا�سيات البحتة 

لل�سف احلادي ع�سر- 

الف�سل الدرا�سي الأول

2591

جمال حممد ال�سيد املاحلي كتاب

الريا�سيات البحتة لل�سف 

احلادي ع�سر
2592

�سهيم بن مبارك بن عبداللـه 

الوهيبي
كتاب

عقائق اجلمان فـي التداوي 

بنباتات عمان
2593
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�سفية بنت �سامل بن اأحمد الرا�سدية

قر�ص 

م�سغوط

 Use of innovation

 strategy in colleges

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البتكار 

فـي الكليات

2594

�سفية بنت �سامل بن اأحمد الرا�سدية

قر�ص 

م�سغوط

  chief innovation officer -

 Innovation strategy for

better Government

الرئي�ص التنفيذي لالبتكار - 

ا�سرتاتيجية البتكار حلكومة 

اأف�سل

2595

تركية بنت حممد بن عدي البطا�سية 

والزهراء بنت حممد بن حمد احل�سينية

قر�ص 

م�سغوط
م�سروع �ساحنة الر�سف الآيل 2596

كميلية بنت حمود بن حممد املحمودية 

وامتنان بنت خلفان بن عبداللـه امل�سرورية

قر�ص 

م�سغوط
م�سروع جهاز تنبيه الأ�سم 2597

اأزهار بنت حممد بن نا�سر التوبية ، 

عزة بنت حمد بن فا�سل العامرية ،

خولة بنت نا�سر بن خمي�ص العامرية

قر�ص 

م�سغوط

م�سروع البيئة املدر�سية 

احلديثة
2598

نا�سر بن حمد بن علي احل�سيني ، 

حممد بن حمود بن جمعة ال�سلماين ، 

الزبيــــــــــر بــــــــــــن حممـــــــــــد بـــــــــن 

حمــــــد بـــــــن علـــــــي احل�سينــــــــي ،

 مبارك بن ربيع بن مبارك ال�سناين

قر�ص 

م�سغوط
م�سروع نظام الإطفاء الذاتي 2599
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طارق بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي ، 

اأحمد بن �صعيد بن قي�س احلرا�صي ، 

حممد بن �صعيد بن قي�س احلرا�صي

قر�س 

م�صغوط

م�صروع حار�س الأبناء 

الإلكرتوين
2600

نا�صـــر املتولــــي حممــــود الربعــــي ، 

اأن�س بن اأحمد بــن �صلطان الهادي ، 

الوليــد بــن خالــد بــن حمد املعويل ، 

يو�صف بن يعقوب بن علي ال�صكري

قر�س 

م�صغوط

م�صروع ال�صخان الكهربائي 

�صديق البيئة
2601

�صليمان بن حممد بن ها�صل النا�صري ، 

حممد بن حمود بن عامر الطالعي ،

 اأحمــد بن حمود بن اأحمد الهنائي ، 

م�صعب بن مو�صى بن خلفان اليو�صفـي ، 

يا�صيـــــــــــن اأوجانـــــــــــــة

قر�س 

م�صغوط

م�صروع الطريق ال�صريع 

احل�صا�س للمطر
2602

اآلء بنت حممد بن را�صد العامرية
قر�س 

م�صغوط
م�صروع املكن�صة ال�صحية 2603

جوهرة بنت حمود بن نا�صر الوردية ، 

اإ�صراء بنت �صعداللـه بن عبداللـه 

العربية

قر�س 

م�صغوط
م�صروع القيادة الآمنة 2604

طيف بنت خمي�س بن �صيف ال�صكيلية
قر�س 

م�صغوط
م�صروع امللعقة الذكية 2605

خالد بن جمعة بن �صاهني البلو�صي كتاب
م�صروع اخلنجر

 " مبنى �صياحي"
2606
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فخرية بنت �سعيد البلو�سية
قر�ص 

م�سغوط

برنامج اإلكرتوين " القرار 

Wise Decision " احلكيم

2607

فائزة بنت اأحمد الزدجالية
قر�ص 

م�سغوط

بوابة التوظيف والتدريب 

الإلكرتوين
2608

فهد بن �سعيد بن حممد املعمري
قر�ص 

م�سغوط

درا�سة جدوى اقت�سادية 

وفنية )اإعادة ت�سنيع وت�سكيل 

خملفات الرخام والكتل 

ال�سخرية ب�سكل عام(

2609

ح�سن بن اأحمد بن �سعيد جعبوب
قر�ص 

م�سغوط

 New Innovative Idea
 presented to Samsung
 Mobiles ) HTC ٫ LG ٫

iPhone "APPLE" ٫ Huawei ٫

 Lenova ٫ SONY(

2610

ح�سن بن اأحمد بن �سعيد جعبوب
قر�ص 

م�سغوط
كب�سولت اجليالتني 2611

عبداللـه بن �سعيد بن �سامل العن�سي كتيب
اجلهاز التعليمي الأف�سل 

)Fanos(
2612

خمي�ص بن م�سبح بن �سقر املقبايل
قر�ص 

ممغنط

ر�سم تو�سيحي "هتان" - جهاز 

اإنتاج املاء بالطاقة ال�سم�سية
2613

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد كتاب LOVE FOR ABOVE 2614

�سحات �سعيد ال�سيد اأبو ذكري كتاب
تعلم واحرتف وعلم احل�سابات 

ومراجعتها )فا�سرت ماث(
2615

النماء لال�ست�سارات الإدارية
قر�ص 

م�سغوط
Decision Making 2616

اوك�سيدنتال عمان انكربوريتد - 

فرع م�سقط

قر�ص 

م�سغوط
كتاب اإمداد عمان بالطاقة 2617
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عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف احلادي 

ع�سر الف�سل الدرا�سي الثاين
2618

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف اخلام�ص 

الف�سل الدرا�سي الثاين
2619

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف العا�سر 

الف�سل الدرا�سي الثاين
2620

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف ال�سابع 

الف�سل الدرا�سي الثاين
2621

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف الثاين 

ع�سر الف�سل الدرا�سي الثاين
2622

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف العا�سر 

الف�سل الدرا�سي الأول
2623

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف الثامن 

الف�سل الدرا�سي الأول
2624

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف اخلام�ص 

الف�سل الدرا�سي الأول
2625

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف ال�سابع 

الف�سل الدرا�سي الأول
2626

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف ال�ساد�ص 

الف�سل الدرا�سي الثاين
2627

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف ال�ساد�ص 

الف�سل الدرا�سي الأول
2628

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم كتاب
اللغة العربية لل�سف الثامن 

الف�سل الدرا�سي الثاين
2629

م�سعل بن عبداللـه بن خمي�ص 

النخيلي

قر�ص 

م�سغوط

ت�ساميم هند�سية ملنتج

WT-15 
2630

خالد بن �سعيد بن حممد الكيومي
قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم بطاقات خمالفة 

للطالب )احلقل الرتبوي(
2631
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رقية بنت حمد بن عي�سى للتجارة كتيب

ت�ساميم النقو�ص اخلا�سة 

بدار �سعف خمتلفة الألوان 

ومتعددة ال�ستخدام

2632

قرطا�ص للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م
قر�ص 

م�سغوط

ت�ساميم اأو�سحة ب�سورة رقمية 

جلاللة ال�سلطان وتخطيط 

لعبارة "يا ربنا احفظ لنا 

جاللة ال�سلطان"

2633

مهاء بنت عبداللـه بن ن�سيب ال�سنفرية كتيب
الكوافري املتنقل 

)�سالون جتميل(
2634

خالد بن �سليمان بن حميد ال�سيابي
قر�ص 

م�سغوط

Oman Services Maturity
Model )OSMM(

2635

الأعمدة املتحدة للتنمية وال�ستثمار كتيب

 Business Plan : Global
 Distribution Hub )GDH(

 in the Special; Economic
Zone SEZA-Duqm

2636

اأحمد بن حمفوظ بن مبارك العلوي
قر�ص 

م�سغوط

املتحف التاريخي البحري 

بولية �سور )ت�سميم(
2637

اخلطاب بن حممد بن علي الرحيلي ، 

في�سل بن را�سد بن �سليمان اخلرو�سي

قر�ص 

م�سغوط

بلـــــــودان 

)ت�سميم غالف 

حافظ برودة علب املاء(

2638

الع�سرية لتقنية املعلومات �ص.م.م
قر�ص 

م�سغوط

 SSMS-Secured Stock
Management System 2639

الع�سرية لتقنية املعلومات �ص.م.م
قر�ص 

م�سغوط

 Visa Management
System 2640

�سانع الأفكار للخدمات
قر�ص 

م�سغوط
ا�سنع امل�ستحيل 2641
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حممد بن جمعة بن جاعد الكندي

حممود بن �سامل بن نا�سر الغافري

يو�سف بن يعقوب بن نا�سر ال�سقري

خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي

عالء الدين بن حممد بن �سعود الدغي�سي

حممود بن �سامل بن حمدان ال�سق�سي

اأحمد بن خمي�ص بن حممد ال�سيابي

عبدامللك بن جمعة بن ها�سل الهيملي

فاطمة بنت ح�سني بن اإبراهيم العجمية

مرام بنت �سامل بن عبيد اجل�سا�سية

عزيزة بنت علي بن �سامل الفار�سية

هاجر بنت يحيى بن حميد ال�سيابية

اأميمة بنت اإبراهيم بن حممد ال�سليمانية

نورة بنت �سعيد بن را�سد الرو�سدية

فوزية بنت مزهود بن حديد الداوؤودية

جهينة بنت نا�سر بن �سامل الغنامية

جواهر بنت مبارك بن جمعة الناعبية

اأحمـــــــد بـــــــن اأمـيــــــــر القلهاتــــــــي

قر�ص 

م�سغوط

اإعادة تدوير الورق مبختلف 

اأنواعه اإىل فحم م�سغوط
2642
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حم�سن حممد حممد عبداجلليل
قر�ص 

م�سغوط

خدمات ات�سالت امل�سافرين

 Passengers Telecom
Services )E-Z Call(

2643

املعز بن حمود بن علي بن حممد 

الكلباين

قر�ص 

م�سغوط ق�سيدة بعنوان " قابو�ص جاء " 2644

كلية البيان �ص.م.م كتيب م�سابقة عمان �سوبر تالنت 2645

م�سطفى بن جنيب بن �سعيد الهنائي

�سو�سن بنت �سامل بن عبداللـه الرا�سدية

مروة بنت عبداللـه بن �سعيد الرواحية

معتز بن مقبول بن علي ال�سهالين

القا�ســـــم بـــــــن حممـــــــد بــــن يو�ســــف

�سهيب بن عبد احلميد بن �سيف ال�سكريي

حممد بن �سالح بن ها�سل امل�سكري

طالل بن عبداللـه بن �سويد العربي

عائ�سة بنت حمدان بن حمد املعمرية

رحمة بنت م�سعد بن م�سعود احلرا�سية

اأمل بنت �سامل بن �سعيد بن �سليمان اخلنب�سية

في�سل بن حمد بن �سامل ال�سكريي

قر�ص 

م�سغوط

برنامج اإلكرتوين

 "ا�ستهالكـــي"
2646
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اآمنة بنت حممد بن نا�سر الرا�سدية
قر�ص 

م�سغوط
اللعبة الورقية )�سالمتكم( 2647

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد كتاب MAHRA LOVE 2648

مروان بن خلفان التوبي كتيب مكتبة M90 املتنقلة 2649

اأمل بنت را�سد بن �سامل الكلبانية ، 

مهرة بنت �سامل بن �سعيد اليحيائية

قر�ص 

م�سغوط + 

كتيب

تقرير عن م�سروع خري اأمة 

... روائع احل�سارة الإ�سالمية 

العام الدرا�سي 2015/2014

2650

يو�سف بن حمد بن م�سعود ال�سماخي

اأ�سامة بن خلفان بن �سعيد الرقادي

�سافـي بن خليفة بن �سامل البو�سافـي

مازن بن حممد بن خ�سيب احل�سرمي

�سليمان بن مبارك بن �سعيد العامري

�سفـــــــــاء بنــــــت خليفـــة بـــن �سالـــم 

ابــــــــن را�ســـــــــــــــــــد البو�سافيـــــــــــــــة

�سريفة بنت هالل بن �سامل احلرا�سية

زينــــــــب بنــــــــــت عبداللــــــــــــه بـــــــــــــــن 

هديــــــــــب بــــــن عبيــــــــــد الفوريـــــــــــة

ب�سائر بنت اأحمد بن عبداللـه البلو�سية

قر�ص 

م�سغوط
GO ADVANCER 2651
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�سلمان بن فايز بن عاقب العلوي كتيب

منط �سلمان " ا�سرتاتيجية 

فـي احل�ساب الذهني ملا بعد 

")13x12(

2652

ليث بن عبداللـه بن نا�سر احلارثي كتاب
مو�سوعة الريادة فـي الأعمال 

الإن�سائية )انرتوبيديا معمار(
2653

وحيد بن حممد بن حمد املعمري كتيب

خدمة موفر البيانات 

الق�سرية عرب نظام الر�سائل 

SMS الن�سية

2654

حممد بن �سعيد بن عبداللـه الربواين كتيب

COOPERATIVE SELF-

 OWNER BUSSINESS
MODEL

2655

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد كتاب

ديوان ال�سعر 

)بالد العرب اأوطاين(

2656

اأفلح بن زياد بن طالب املعويل

قر�ص 

م�سغوط

موقع اإلكرتوين بعنوان 

اأكادميية اأوتاد

Awtad Academy 

2657

يعقوب بن يو�سف بن �سعيد العامري

قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم عبارة )يا ربنا احفظ 

لنا جاللة ال�سلطان باخلط 

الكوفـي على غطاء للحافظات 

والفناجني(

2658

يعقوب بن يو�سف بن �سعيد العامري

قر�ص 

م�سغوط

فنجان قهوة �سمم عليه ر�سم 

ال�سفينة العمانية + خريطة 

�سلطنة عمان

2659
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في�سل بن علي بن عبداللـه املنذري
قر�ص 

م�سغوط

تطبيق فـي الهواتف الذكية 

يعنى باأ�سحاب �سيارات الأجرة 

)Otaxi( والركاب

2660

يحيى بن راهي بن جنكي البلو�سي كتيب
جواز تقدم - ال�سبكة العمانية 

للمتطوعني " تعاون"
2661

حمدان بن علي بن حممد ال�سقري
قر�ص 

م�سغوط

Imix ت�سميم جهاز 2662

خالد بن عي�سى بن مراد بن علي 

البلو�ســـــي

قر�ص 

م�سغوط

دليــــل 

غرفة جتارة و�سناعة عمان
2663

مركز الغد لريادة الأعمال �ص.م.م كتاب
ريادة وقيادة )برنامج جنوم 

الغد لريادة الأعمال 2015(
2664

نعيمة بنت نا�سر بن مبارك الوهيبية ، 

خديجـــــــــة بنـــــــــت اأميــــــــن بــــــن 

دادكريـــــــــــــــــــم البلو�سيــــــــــــــــــــة ، 

ريــــــــان بنـــــــــت مو�ســـــــــــى بــــــــن 

من�ســـــــــــــــــــور اأولد ثانــــــــــــــــــــي ، 

مرينا بنت عبداملجيد بن حممد البلو�سية

قر�ص 

م�سغوط

الروبوت امل�ساعد فـي جتارب 

خمترب العلوم
2665

خالد بن حممد بن ظفار الروا�ص ديوان �سعر عطر كلماتي 2666
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منى بنت �سعيد اأحمد طريا�ص الروا�ص ،

 نهــــــى بنــــــت م�سلـــم �سالــــم الــــروا�ص ، 

منـــى بنــــت �سعيـــد عي�ســـى العمريـــة ، 

هناء بنت بخيت علي �سباح الروا�ص ، 

فاطمة بنت عامر بخيت لبخيت العمري ، 

هيفـــاء بنـــت م�سلـــم �سالـم الــروا�ص

كتاب

منهاج مادة الفنون الت�سكيلية 

لل�سف الأول

2667

مركز الغد لريادة الأعمال �ص.م.م كتيب مركز الريادة والبتكار املتنقل 2668

مركز الغد لريادة الأعمال �ص.م.م كتيب

امل�سار املهني ال�سناعي 

)برنامج جنوم الغد لريادة 

الأعمال(

2669

مركز الغد لريادة الأعمال �ص.م.م كتيب نادي البتكار وريادة الأعمال 2670

مركز الغد لريادة الأعمال �ص.م.م كتيب

امل�سار املهني الزراعي )برنامج 

جنوم الغد لريادة الأعمال(

2671

اإبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�سيدي كتيب

درا�سة جدوى مل�سروع �سياحي 

متكامل 

)ا�سرتاحة وادي اجلزي(

2672
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اإبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�سيدي ، 

را�سد بن �سعيد بن خلف الغيثي
كتيب

درا�سة جدوى ل�سوق املوا�سي 

والأعالف
2673

حممد بن �سالح بن حممد ال�سبحي

قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم الدقلة العمانية + 

الب�ست العماين املطور + 

اخلزام اأو اليديلة املطور

2674

اأن�ص بن حممد بن اأحمد الذيب ، 

عبداللـه بن علي بن �سعيد املرهون

قر�ص 

م�سغوط

ت�سميم و�سادة متعددة 

ال�ستخدامات

2675

منى بنت حميد بن عمري اخل�سيبية

قر�ص 

م�سغوط

ت�ساميم احللي واملجوهرات 

من الف�سة والذهب

2676

خديجة بنت �سالح بن ح�سني املقيمية

قر�ص 

م�سغوط

�سخ�سية زمرد - زيد 

تخت�ص بالطفل العماين 

)و�سيلة م�ساعدة عالجية(

2677

اأحمد بن �سامل بن �سهيل اجلابري

قر�ص 

م�سغوط

Power Shoes 2678

اأحمد بن �سامل بن �سهيل اجلابري

قر�ص 

م�سغوط

Bio -Fuel وقود حيوي 2679
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خمتار بن �سعيد بن �سليمان الرا�سدي

قر�ص 

م�سغوط

�سندوق هدايا على �سكل الزي 

التقليدي العماين

2680

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد ديوان �سعر

معلقة ورائعة نبي الرحمة 

حممد �سلى اللـه عليه و�سلم

2681

�سمري بن اإبراهيم بن عبيد ديوان �سعر

�سل�سلة ن�سو�ص وف�سو�ص مع 

بالغ اخل�سو�ص اجلزء)12(

2682

�سركــــة �سديــــم

قر�ص 

م�سغوط

نقالة )لالإ�سعافات الأولية( 2683

مكتب انطالقة خلدمات التدريب كتيب

نظام اإدارة اجلدارات 

 competency

management system

2684

اأمل بنت نا�سر بن �سعيد القا�سمية

قر�ص 

مدمج

مول جتاري كوين مول 2685

�سعيد بن �سليمان بن را�سد الربواين

كتيب 

وقر�ص 

مدمج

نادي الطريان ال�سياحي 2686
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النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

عادل بن �سامل بن خمي�س الرديني ، 

جمدة بنت �سيف بن مبارك احلو�سنية

كتيب مو�ستنا فو�سى 2687

حممد بن خالد بن هالل ال�سليماين

اأويــــ�س بــــــــن �سعـــــــــود البلو�ســـــــي 

نا�سر بن عبدال�سالم اخلرو�سي

منتـــ�سر بـــن خالــــد احل�ســـار

اأحمـــد بـــن �سعيـــد ال�سكيلـــي

عي�ســى بـــن حميـــد النعماين

اأمـــل بنـــت مطـــر ال�سكيتيـــة

ابتهـــال بنــت بــــدر احل�سنـــي

�سروق بنت نا�سر الكيومية

الزهراء بنت �سالح الوردية

اأنوار بنت اأحمــد الغافريـــة

اأ�سماء بنت �سعيد ال�سكيلية

اأحمـــــد بـــن علـــي الريامـــي

قر�ص 

م�سغوط

GAIN تطبيق 2688
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النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

املهلب بن خليفة الطائي

قر�ص 

مدمج

E-CHECKER 2689

هيثم بن مبارك بن حمد الريامي

قر�ص 

مدمج

طباعة اإعالنات جتارية على 

اأكيا�ص الت�سوق

2690

حليمــــة بنت �سعيد الري�سيـــة ، 

هاجر بنت مبارك الهندا�سية ، 

خديجة بنت عي�سى البلو�سية ، 

عائـــ�سة بنـــت فهـــد الهنائيـــــة ، 

ريــــم بنــــت �سالــــم ال�سيديـــــة ، 

حمـــــــــــزة جهيــــــــــل اإدريـــــــــــ�ص

قر�ص 

مدمج

5s barcoding 2691

مفتاح اخليال للت�سميم وامل�ساريع

قر�ص 

مدمج

العيد الوطني 45 2692

الغردقة للتجارة كتيب ماأكولت موزة وخمي�ص 2693

م�سعل بن مبارك بن حم�سن البيماين

قر�ص 

م�سغوط

خبزة 2694
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�إعــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املــ�دة )45( من ق�نـون حقـوق امللكيـة ال�سن�عيـة ال�سـ�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46564

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/7/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 881 فـي 2009/2/15م

ا�ســــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــالك : العربي املمت�ز للم�س�ريع واخلدم�ت التج�رية

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفاع : �سركة ربوع الزعفران الع�ملية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 239 ر.ب :311 �سلطنة عم�ن

جهــة م�ســروع اال�ستغـــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــــــــخ الرتخيــــــــــــــــ�ص : 2015/12/10م

مـــــــــــــــدة الـــرتخيــــــــــ�ص : 4 �سنوات

تاريــخ التاأ�ســيـر بال�سجـــــل : 2015/12/8م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2015/1/16التجارة وال�صناعةدبليو بي اي بي ال ال �صي110254

1994/7/30التجارة وال�صناعةدبليو بي اي بي ال ال �صي210255

1995/4/23التجارة وال�صناعة�صبيكرتم براندز اإنك311448

1995/6/5التجارة وال�صناعةب بي بي ال �صي 411551

2015/5/16التجارة وال�صناعةهوليدي هو�صبتالتي كوربوري�صن 511571

611685
فور�صيزون�س هوتلز 

) باربادو�س ( ليمتد 
1995/5/6التجارة وال�صناعة

711686
فور�صيزون�س هوتلز 

) باربادو�س ( ليمتد 
1995/5/6التجارة وال�صناعة

811687
ريجينت هو�صبيتاليتي 

ورلدوايد , انك 
1995/5/6التجارة وال�صناعة

1995/5/6التجارة وال�صناعةوارنر لمربت كومبني ال ال �صي 911693

1995/5/6التجارة وال�صناعةوارنر لمربت كومبني ال ال �صي 1011694

1111714
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س 
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1211715
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س 
1995/6/6التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1311716
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س 
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1411717
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س 
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1511718
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س 
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1611719
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1711720
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1811721
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1911722
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

2011723
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

2111724
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

2211725
فوك�س منريل اويل فربكة 

جي اأم بي اأت�س
1995/6/6التجارة وال�صناعة

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي2311824

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 2411825
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي2511826

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 2611827

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 2711828

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 2811829

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 2911830

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي3011831

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 3111832

1995/6/24التجارة وال�صناعةبي فـي ا�س انرتنا�صيونال ان فـي 3211833

1995/7/30التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 3311948

1995/8/8التجارة وال�صناعةنيبون كاياكو كو , ليمتد3412000

3512110

انرتنا�صونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن 

1995/8/29التجارة وال�صناعة

3612111

انرتنا�صيونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن 

1995/8/29التجارة وال�صناعة

3712112

انرتنا�صيونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن

1995/8/29التجارة وال�صناعة

3812113

انرتنا�صيونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن 

1995/8/29التجارة وال�صناعة

3912114

انرتنا�صيونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن 

1995/8/29التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

4012115

انرتنا�صيونال بيزني�س ما�صينز 

كوربوري�صن 

1995/8/29التجارة وال�صناعة

1995/10/25التجارة وال�صناعةفـيلينور ايه جي4112417

4212517

اإم اإك�س كيه مولينيك�س 

جي اإم بي اإت�س 

1995/8/11التجارة وال�صناعة

4312518
اإم اإك�س كيه مولينيك�س 

جي اإم بي اإت�س 
1995/8/11التجارة وال�صناعة

4412519
اإم اإك�س كيه مولينيك�س 

جي اإم بي اإت�س 
1995/8/11التجارة وال�صناعة

2001/1/20التجارة وال�صناعةهانكوك تاير وورلد وايد كو ليمتد 4525670

2004/6/11التجارة وال�صناعة�صاتو كفريا �س م ل 4634829

2004/11/21التجارة وال�صناعةدي بي ايه لك�س4734929

4835705

ديبارمتنت اوف ذي ارمي اجننري 

ري�صري�س اند ديفلومبنت �صنرت , 

كورب�س اف اجننريز 

2005/2/23التجارة وال�صناعة

2005/5/24التجارة وال�صناعةيونيك�س كوربوري�صن4936527

2005/6/7التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفـيلومبينت اإل اإل �صي 5036962

2005/6/7التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفـيلومبينت اإل اإل �صي5136963

2005/6/7التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفـيلومبينت اإل اإل �صي5236964

2005/6/7التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفـيلومبينت اإل اإل �صي5336965

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )1128(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

5437245
باير�س موتورين ويرك

 اكتنجز ل�صافت 
2005/6/7التجارة وال�صناعة

2005/4/9التجارة وال�صناعةاجمن انك 5537400

2005/10/9التجارة وال�صناعة�صينجينتا بارتي�صيي�صنز ا جي5637517

2005/4/10التجارة وال�صناعةتيلى براندز كوربوري�صن 5737719

2005/10/26التجارة وال�صناعةاكتيليون فارما�صيوتيكاليز ليمتد 5837907

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 5938553

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6038554

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6138555

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6238556

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6338557

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6438558

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6538559

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6638560

2005/12/21التجارة وال�صناعةكريديت �صوي�س غروب 6738561

2005/12/31التجارة وال�صناعةاكتيليون فارما�صيوتيكاليز ليمتد6838641

2005/12/31التجارة وال�صناعةاكتيليون فارما�صيوتيكاليز ليمتد 6938642

2006/6/25التجارة وال�صناعةاكتيليون فارما�صيوتيكالز ليميتد 7040586
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1994/10/5التجارة وال�صناعة�صركة النافع للحديد املحدودة19831

1995/7/25التجارة وال�صناعةيونايتد ني�صنز ت�صيلدرينز فند211938

1995/12/12التجارة وال�صناعة�صوبرا كوربوري�صن اأوف جابان ليمتد 312654

1995/12/12التجارة وال�صناعة�صوبرا كوربوري�صن اأوف جابان ليمتد412655

1995/12/12التجارة وال�صناعة�صوبرا كوربوري�صن اأوف جابان ليمتد512656

1995/12/25التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي612749

1995/12/26التجارة وال�صناعة�صي اأف اأم انرتنا�صيونال اأ�س اأيه712753

1995/12/26التجارة وال�صناعة�صي اأف اأم انرتنا�صيونال اأ�س اأيه812754

1995/12/26التجارة وال�صناعة�صي اأف اأم انرتنا�صيونال اأ�س اأيه912755

1995/12/26التجارة وال�صناعة�صي اأف اأم انرتنا�صيونال اأ�س اأيه1012756

1996/1/14التجارة وال�صناعةنيكون كوربوري�صن1112807

1996/4/2التجارة وال�صناعةجوفينا مارلي�س مولر ايه جي1212952

1336607
�صركة دار اليوم لل�صحافة 

والطباعة و الن�صر
2005/10/6التجارة وال�صناعة

1437238
املاورد نات�صورال بيوتي

 برودكت�س كورب
2005/8/8التجارة وال�صناعة

1537239
املاورد نات�صورال بيوتي 

برودكت�س كورب
2005/8/8التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1637537
كال�صيك بونيتا ا�س دي ان 

بي ات�س دي
2005/12/9التجارة وال�صناعة

1738119

كابو�صيكي كاي�صا �صوين كمبيوتر 

انرتتينيمنت )�صوين كومبيوتر 

انرتتينمنت انك(

2005/12/11التجارة وال�صناعة

2005/11/20التجارة وال�صناعةيونايتد بريويريز ليمتد1838211

2005/11/20التجارة وال�صناعةيونايتد بريويريز ليمتد1938212

2038241
بانز اند كومباين انرتنا�صونال ,

 ا�س . ال
2005/11/22التجارة وال�صناعة

2005/5/12التجارة وال�صناعةذي كوكا - كول كومبني2138381

2005/11/12التجارة وال�صناعة�صيغما فارما ليميتادا2238407

2338450
املركز التخ�ص�صي 

لعالج واأبحاث ال�صكري ذ م م
2005/12/17التجارة وال�صناعة

2438451
املركز التخ�ص�صي 

لعالج واأبحاث ال�صكري ذ م م
2005/12/17التجارة وال�صناعة

2005/12/17التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأجي2538470

2638582
بايو�صينتيا ان�صتيتيوت فري ميديز 

ينت�س دياغنو�صتيك جي ام بي ات�س
2005/12/24التجارة وال�صناعة

2005/12/27التجارة وال�صناعة�صركة اأنظمة ال�صحن املحدودة ذ م م2738610

2005/12/27التجارة وال�صناعة�صركة اأنظمة ال�صحن املحدودة ذ م م2838611

2005/12/27التجارة وال�صناعة�صركة اأنظمة ال�صحن املحدودة ذ م م2938612

2005/12/31التجارة وال�صناعةمايفري انف�صتينج انك3038638
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

3138682

اتا�سي كويوجمولوك �سانايي فـي 

تيجاريت انونيم �سريكيتي

2006/4/1التجارة وال�سناعة

2006/8/1التجارة وال�سناعةجلوري�س �سن )ال( ليميتد3238704

3338731

�ساندفيك انتليك�سوال بروبريتي 

ايه بي

2006/1/21التجارة وال�سناعة

3438756

ايفرال�ست وورلدز بوك�سينج 

هيدكوارترز كوربوري�سن

2006/1/21التجارة وال�سناعة

2006/1/29التجارة وال�سناعةدبل اإيجل براندز بي . فـي3538834

3639662

فوجي جوكوجيو كابو�سيكي كاي�سا 

)فوجي هيفـي اند�سرتيز ليمتد(

2006/4/15التجارة وال�سناعة

2006/4/29التجارة وال�سناعةجوجو اند�سرتيز ، انك3739882

3840109

با�سيفك يونايتيد هولدينغز  

بتي ليمتد

2006/5/16التجارة وال�سناعة

3940110

با�سيفك يونايتيد هولدينغز 

بتي ليمتد

2006/5/16التجارة وال�سناعة

4043057

باير انتيليكت�سوال بروبرتي 

جي ام بي ات�س

2007/1/7التجارة وال�سناعة
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ا�ستــــدراك

تنـــــوه وزارة التجـــارة وال�صناعـــة اإلـــى اأنه وقـــع خطــــاأ عند ن�صر اإعالن بــدء اأعمـــال الت�صفيـــة 

ال�صـــادر عن مكتــب جمعــة ال�صناين للمحامــاة واال�صت�صــارات القانونيــة ب�صفتــــه امل�صفـــي 

، املن�صور فــــي اجلريــــدة الر�صميــــة  ل�صركـــة ن�صـــور جميـــ�ش للخدمـــات الهند�صيـــة �ش.م.م 

العـــدد )1123( ال�صــادر فـي 3 مــن �صفر 1437هـ املوافــق 15 من نوفمرب 2015م ، اإذ ورد ا�صم 

ال�صركة على النحو االآتي :

نــــور جميـــــ�ش للخدمات الهند�صيــة �ش.م.م .

وال�سحيــح هــو :

ن�صـــــور جميـــــ�ش للخدمات الهند�صيــة �ش.م.م .

لـــذا لـــزم التنويـــه 

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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�صعيــد بن نا�صــر بن حممــد اجلهــوري

�إعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�صفيـة

 ل�صركــة الن�صر الذهبــي املميـــز للتجــارة واملقــاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سعيــد بن نا�سر بـن حممــــد اجلهـــــوري اأنـــه يقــــوم بت�سفيــــة �سركـة الن�ســـر الذهبـــي 

اأمانـــــة ال�سجــــل التجـــــاري  املميـــــز للتجـــــارة واملقـــــاوالت - ت�سامنيـــــــة , وامل�سجلـــــة لـــــدى 

 , اأمام الغيــــر  1136670 , وللم�سفـــــي وحـــده حــــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفيـة  بالرقـــــم 

وعلـــــى اجلميــــــع مراجعــــــة امل�سفـــــي فـــي كافــــــة االأمــــور التــــي تتعلـــــق باأعمـــال ال�سركــــــة 

على العنوان التالـي :

�صحـــــار - الهمبـــــار

كما يدعو امل�سفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�سركة للتقدم بادعاءاتهـم �ســد ال�سركــة 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله , خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن , وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .

امل�صفــــــــــي

املكتــب االأهلــي لتدقيــق احل�صابــات 

�إعـــــــــالن

عــن انتهــــاء اأعمــــال الت�صفيــــة

 ل�صركـــة اأتيــــال دوكـــان و�صيـــح ال�صريـــة �ش.م.م

يعلــــن املكتــــب االأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفــته امل�سفـــي ل�سركــة اأتيـــال دوكـــان و�سيـــح ال�سريـــة 

�ش.م.م , وامل�سجلـــة لــــدى اأمانة ال�سجــل التجـاري بالرقـــم 1091517 , عـــن انتهـــاء اأعمـــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــــــان القانونـــــي لل�سركـــــــة وفقــــــا الأحكــــــــام املــــــادة )27( مــــــن قانـــــــون 

ال�سركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

امل�صفــــــــي
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