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وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2015/248
بتعديــل القــرار الــوزاري رقـم 2012/270
بت�سميــة �أع�ضــاء املجالــ�س البلديــة للفتــرة الأولــى
ا�ستنادا �إىل قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/116
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة بالقرار الديواين رقم ، 2012/15
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/270بت�سمية �أع�ضاء املجال�س البلدية للفرتة الأوىل ،
و إ�لـ ــى قرار املجل�س البلدي ملحافظــة �شمــال الباطن ــة ال�صــادر ف ــي اجتماع ــه املنعق ــد بتاري ــخ
 23ربيع الأول 1436هـ املوافق  14يناير 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
يحـ ــل �سي ـ ــف بـ ــن خمي ــ�س بـ ــن �سعيـ ــد الذهلـ ــي حمـ ــل �صقــر بــن حممــد بــن علــي البلــو�ش ــي
فـي ع�ضويـ ــة املجل ـ ــ�س البل ــدي ملحافظ ــة �شمــال الباطنـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  27 :من �صفــــــــــر 1437هـ
املوافــــق  9 :من دي�سمبــــر 2015م

حمـود بن في�صـل البو�سعيـدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة اخلارجيــــة
قــرار وزاري
رقم 2015/508
ب�إ�شهـار جمعيـة ال�صداقـة العمانيـة اجلنــوب �أفريقيــة
ا�ستن ــادا إ�لــى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
و�إىل الئحة جمعيات ال�صداقة العمانية ال�ص ــادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/341
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شهــر جمعي ــة ال�صداقة العمانية اجلنـ ــوب �أفريقيـ ــة  ،ويقي ـ ــد نظامهــا الأ�سا�س ــي وهيكلهــا
التنظيمي فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فـي الوزارة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 2 / 11 :هـ
املوافـــــق 2015 / 11 / 23 :م
يــو�ســف بـن علـــــوي بـن عبـداللــــه
الوزيــر امل�س ـ�ؤول عن ال�شـ ـ�ؤون اخلارجيـة
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2015/67
بتعديــل بعـ�ض �أحكــام الئحــة حمايــة طبقــة الأوزون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/73باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
فـيينا حلماية طبقة الأوزون  ،وبروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة حماية طبقة الأوزون امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيــــع الأول 1437هـ
الموافــق  13 :من دي�سمبـــــــــر 2015م
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تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام
الئحــــة حمايـــــة طبقــــة الأوزون
�أوال  :ي�ستبدل بتعريف "الأجهزة واملعدات واملنتجات" الوارد باملـ ــادة ( )1من الئحة حماية
طبقة الأوزون امل�شار �إليها التعريف الآتي :
الأجهـــزة واملعـــدات واملنتجـــات :
الأجهـ ــزة واملع ـ ــدات واملنتجـ ــات املدرج ـ ــة ف ــي امللح ـ ــق (د) مـ ــن املرفـ ـ ــق رقـ ـ ــم ()1
مــن هــذه الالئحة التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلهـا علـى املـواد امل�ستنفــدة لطبقــة
الأوزون وبدائلها .
ثانيا  :ي�ستبـ ـ ـ ـ ـ ــدل بن�صـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ( )2و ( )3و ( )15و ( )19و ( )23و ( )24و ()26
مـ ــن الئح ــة حمايــة طبق ــة الأوزون امل�شـ ــار �إليه ــا الن�ص ــو�ص الآتيـ ــة :
املــادة ( ) 2
يجب على كافة املن�ش�آت القائمة  ،التي يعتمد �إنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون وبدائلها �أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها  ،احل�صــول
علــى ترخي ــ�ص ال�ش�ؤون املناخية  ,ويحظ ــر الرتخي ـ ــ�ص بقيام �أي من�ش ـ ـ�آت جديـ ــدة
�أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 3
يحظ ــر ا�ستي ــراد �أو ت�صدي ــر �أو �إع ــادة ت�صديـ ــر امل ـ ــواد امل�ستنفــدة لطبقــة الأوزون
وبدائله ــا والأجهــزة واملع ــدات واملنتجــات املحتويـة عليهــا � ،إال بعــد الت�سجيــل ل ــدى
اجله ــة املخت�صــة واحل�صول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .
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املــادة ( ) 15
يجب على �شركات نقل املواد امل�ستنفــدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبــور منافــذ
ال�سلطنة تقدمي طلــب �إل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة عل ــى النمـ ــوذج املعد لهذا الغ ــر�ض ،
مرفق ــا بـ ــه ن�سخ ــة من امل�ستندات الآتية :
�أ � -شهادة بلد املن� أش� .
ب  -ت�صريح الت�صدير من الدولة امل�صدرة .
ج  -ت�صريح اال�سترياد من الدولة امل�ستوردة .
د �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 19
يجب على من�ش�آت مزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف
املحتوية على مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها  ،تطبيق �أف�ضل املمار�سات ،
مبا فـي ذلك توفري �أجهزة ا�ستعادة و�إعادة ا�ستخدام الغازات والتحكـم فــي انبعاثــات
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون  ،وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمـدة مـن قـبل جهــة
االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 23
يخ�ض ـ ــع الفنيـ ـ ــون املخت�ص ـ ــون بت�صلي ـ ــح و�صيان ـ ــة �أج ـه ــزة التربيـ ــد والتكيي ـ ــف ،
�أو القائمون ب�أعمال ا�سرتجاع املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والبدائ ـ ــل  ،و�إعـ ـ ــادة
ا�ستخدامهـا  ،الختبـ ــار فن ــي  ،جتريـه جهـ ـ ــة االخت�ص ـ ــا�ص قبــل مزاولتهــم املهنــة .
املــادة ( ) 24
يحظر تدمري �أو التخل�ص من املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائله ــا �أو الأجهزة
واملع ـ ــدات واملنتج ـ ــات املحتوي ـ ــة عليهـ ــا � ،إال بعد احل�صـ ــول عل ــى موافقـ ــة م�سبق ــة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 26
يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ضللة �إىل الوزارة .
ب  -تهري ــب �أو امل�ساعدة على تهريـ ــب امل ــواد امل�ستنف ــدة لطبق ــة الأوزون وبدائلهـ ــا
�أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها .
ج  -الغــ�ش التج ــاري كا�ستبـدال نوعية الغازات امل�ستخدم ــة فـي �أجهـ ــزة التربي ــد
والتكييف بغـ ــازات �أخ ــرى غري تلك املخ�ص�صة لهـ ــا من قب ــل ال�شركة امل�صنع ــة
�أو ا�سترياد م ــواد �أو �أجهزة �أو منتجات غري مطابقة للموا�صفات املرفقة بطلب
الرتخي�ص .
د  -ا�ستخ ــدام �أو تخزيــن املـ ــواد امل�ستنفدة لطبقـ ــة الأوزون وبدائلهـ ــا دون وجـ ــود
الفواتري املو�ضحة مل�صدر �شرائها .
ثالثا  :ي�ستبدل بعنوان امللحق (د) م ــن املرفـق رقم ( )1م ــن الئح ــة حماي ــة طبق ــة الأوزون
امل�شار �إليها العنوان الآتي :
امللحــق ( د )
قائمة بالأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املــواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهــا .
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هيئــة تنظيـــم االت�صـــاالت
قــــرار
رقـم 2015/59
ب�إ�صــدار الئحــة التعامــل فـي �أجهــزة االت�صــاالت
ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ، 2008/144
و�إىل القرار رقم  2008/8ب�ش�أن التعامل فـي �أن�شطة االت�صاالت ،
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب خطابها رقم  :م.ت.د، 10079/1/4/
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة الأولـــــى
يعمــل فــي �شـ�أن التعامــل ف ــي �أجهــزة االت�ص ــاالت ب�أحك ــام الالئحــة املرفق ــة .
املـــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى الق ـ ــرار رق ـ ــم  2008/8امل�ش ـ ــار �إلي ـ ــه  ،كمـ ــا يلغ ــى ك ـ ــل م ــا يخالـ ــف هـ ــذه الالئح ـ ــة ،
�أو يتعـ ــار�ض م ـ ــع �أحكامه ـ ــا .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1437 / 2 / 19 :هـ
املوافــــق 2015 / 12 / 1 :م

حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحـــة التعامـــل فـي �أجهـــزة االت�صـــاالت
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات املعنى املن�صو�ص
عليــه فـي قان ــون تنظيــم االت�صــاالت والئحت ــه التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ويك ــون للكلم ــات
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
م�ستـــــــــــورد :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تقوم با�سترياد �أجهزة االت�صاالت �إىل ال�سلطنة بق�صد الإجتار .
متعامـــــــــــل :
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تقوم ببيع �أو ت�سليم �أو ت�صليح �أو �صيانة �أجهزة االت�صاالت التي حت�صل
عليها حمليا وال تقوم بت�صنيع الأجهزة �أو ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة .
م�ستخــــــــدم :
�أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�ستخدم �أجهزة االت�صاالت ا�ستخداما �شخ�صيا .
الأجهـزة الراديويـة الق�صيـرة املـدى � /أجهـزة النفـاذ الال�سلكـي :
الأجهزة التي تبث موجات راديوية مبدى ق�صري  ،التي مت حتديد موا�صفاتها فـي قرارات
الهيئة ذات ال�صلة .
�أجهـزة التحكـم عـن بعـد ق�صيـرة املـدى با�ستخـدام الأ�شعـة حتـت احلمـراء :
الأجهـ ــزة املخ�ص�صـ ــة للتحك ــم با�ستخــدام الأ�شع ــة حت ــت احلم ــراء  ،الت ــي ال يزي ــد مداهـ ــا
على ( )10ع�شرة �أمتار .
�أجهــزة االت�صــاالت املقلــدة :
الأجهزة التي ال تتوفر فـيها اختبارات الفح�ص التي تثبت �أن الأجهزة متوافقة مع املعايري
العاملية فـي االت�صاالت � ،أو التي مت ت�صنيعها كتقليد لأجهزة ات�صاالت من م�صنع يحمل
عالمة جتارية معروفة .
�إذن الإفـراج :
الإخطار املوجه من الهيئة �إىل اجلهات املخت�صة للإفراج عن �أجهزة االت�صاالت امل�ستوردة
من خارج ال�سلطنة .
-12-
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املــادة ( ) 2
يلتزم كل م�ستورد �أو م�صنع لأجهزة االت�صاالت بالآتي :
أ�  -الت�سجيل ال�سنوي لدى الهيئة وفقا ملتطلبات الت�سجيل التي حتددها الهيئة .
ب  -اعتماد نوعية �أجهزة االت�صاالت من الهيئة قبل ا�ستريادها �أو ت�صنيعها .
ج  -احل�صول على �إذن الإفراج من الهيئة عند ا�سترياد �أجهزة االت�صاالت .
د  -احل�ص ـ ــول علـ ــى موافقـ ــة الهيئ ــة قب ــل تخزي ــن �أجهـ ــزة االت�صـ ــاالت الراديوي ــة
التي تتطلب ترخي�صا راديويا  ،وتكون هذه املوافقــة �سارية ملـدة �سنة واحدة قابلــة
للتجديد بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن .
هـ  -احل�صول على موافقة الهيئة قبل ت�سليم �أجهزة االت�صاالت الراديوية التي حتتاج
�إىل ترخي�ص راديوي �إىل �أي م�ستخدم � ،سواء كانت م�ستوردة �أو خمزنة .
و  -احل�صول على موافقة الهيئة قبل ا�ستالم �أي جهاز ات�صاالت راديوي من م�ستخدم
بغر�ض البيع �أو الت�صدير .
ز  -احل�ص ــول على الت�صريــح الــالزم قــبل ا�ستيــراد �أجهزة االت�صــاالت بق�ص ــد �إعادة
ت�صديره ــا للخـ ــارج  ،وعـ ــدم بي ـ ــع �أو ا�ستخــدام هـ ــذه الأجهـ ــزة داخ ــل ال�سلط ـن ــة
قبل احل�صول على موافقة الهيئة .
ح � -سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ( أ�  ،ب  ،ج ) املرفقة .
املــادة ( ) 3
يلتــزم ك ــل م�ستــورد �أو متعامــل ب�أجهــزة االت�ص ــاالت بالآت ــي :
أ�  -و�ضــع عالمــات االعتمــاد علــى �أجه ــزة االت�صاالت املعتم ــدة  ،وفقــا لدليــل �إر�شادات
العالمات املعتمدة لأجهزة االت�صاالت ال�صادر من الهيئة .
ب �	-إظهـار قيــمة مــعدل االمت�ص ــا�ص املحــدد ( )SARعلى �أجه ــزة الهواتــف املحمول ــة
( على الغالف اخلارجي للعلبة �أو العبوة ) .
ج  -تزويد �صاحب العالقة باملعلومات ال�صحيحة عن خ�صائ�ص اجلهاز وموا�صفاته .
د � -سداد الر�سوم املقررة وفقا للمالحق ( أ�  ،ب  ،ج ) املرفقة .
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املــادة ( ) 4
يحظر التعامل فـي �أجهزة االت�صاالت � ،أيا كان نوعها � ،إال بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة ،
وي�ستثنى من �شرط اعتماد النوعية الأجهزة الآتية دون الإخالل ب�أي متطلبات وموا�صفات
قيا�سية مفرو�ضة من اجلهات املخت�صة :
أ� �	-أجهزة اال�ستقبال غري القابلة لإر�سال املعلومات كجهاز حتديد املواقع ()GPS
امل�ستقبل فقط .
ب  -جهاز م�سبار الأعماق (. )Echo Sounder
ج �	-أجهزة تزويد ال�شبكات ( )Serversالتي ت�ستخدم لتخزين البيانات ولي�س التعامل
فـي حزم بيانات االت�صاالت �أو تردداتها .
د �	-أفران ( )Microwave Ovenو�أجهزة التحكم عن بعد ق�صرية املدى با�ستخدام
الأ�شعة حتت احلمراء .
هـ  -ملحقات �أجهزة االت�صاالت التي ال يكون لها القدرة على الإر�سال .
و �	-أجهزة االت�صاالت امل�ستوردة بغر�ض �إعادة ت�صديرها �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 5
يقــدم طلــب اعتماد نوعية �أجهــزة االت�صاالت �إىل الهيئــة طبق ــا للنمــوذج ال ــذي تع ــده لهذا
الغـ ــر�ض  ،مرفق ــا بـ ــه امل�ستنـ ــدات التي حتددها الهيئة  ،ولهــا الإعف ــاء من بعــ�ض امل�ستنــدات
�إذا كان الطلب مقدما العتماد جهاز �سبق �أن اعتمدته الهيئة ملتعامل �آخر .
املــادة ( ) 6
يحظ ــر التعام ــل فــي الأجهـ ــزة املقل ـ ــدة .
املــادة ( ) 7
يحظر �إعادة برجمة �أي جهاز ات�صاالت راديوي �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .
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املــادة ( ) 8
للهيئــة  ،عن ــد اعتم ــاد نوعية �أجهزة االت�ص ــاالت � ،أن ت�أخ ــذ فـي االعتبار �شهادات االعتمــاد
ال�صادرة من الدول الأخرى .
املــادة ( ) 9
للهيئة �أن تعدل �أو تلغي �شهادات اعتماد النوعية ال�صادرة عنهــا  ،وذلك فـي حال ثبوت عــدم
توافــق اجلهــاز مــع املوا�صفــات املطلوبة  ،وفـي هذه احلالـ ــة يلتزم من �صدرت له ال�شه ــادة
ب�إعادتهــا للهيئــة حــال طلبهــا �سواء فـي حــال التعدي ــل �أو الإلغ ــاء  ،وعلى جميــع املتعاملني
التوقف عن التعامل فـي الأجهزة التي مت �إلغاء �شهادة اعتمادها .
املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون تنظيم االت�صاالت �أو الئحته التنفـيذية
�أو �أي قان ـ ــون �آخـ ــر  ،للهيئ ــة ف ــي حــال ثبـ ـ ــوت خمالفـ ـ ــة �أحكـ ــام هـ ـ ـ ــذه الالئح ـ ــة �أن تتخ ـ ـ ــذ
�أيا من الإجراءات الآتية �أو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :
�1 -1إخطار املخالف باملخالفة و�إنذاره بعدم تكرارها .
2 -2فر�ض الغرامات املن�صو�ص عليها فـي اجلدول (د) املرفق بهذه الالئحة .
3 -3التحفظ على الأجهزة امل�ضبوطة  ،وللهيئ ــة �إلــزام املخالف بت�صديرهــا �إىل خ ــارج
ال�سلطنة .
�4 -4إلغاء ت�سجيل املخالف .
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امللحــــــــــق ( أ� )
ر�ســـوم الت�سجيــــل ال�سنــــــوي
لل�شركـات وامل�ؤ�س�سـات امل�ستـوردة لأجهـزة االت�صـاالت

فئـــة ال�شركــة  /امل�ؤ�س�ســـة

ر�ســوم ت�سجيــل اال�ستيـــراد
بالريـــال العمانــي

العامليـ ـ ـ ــة

( ) 800ر.ع

املمتـ ـ ـ ـ ــازة

( )600ر.ع

الأولـ ـ ـ ــى

( )500ر.ع

الثاني ـ ـ ـ ــة

( )400ر.ع

الثالثـ ـ ـ ــة

( )300ر.ع

الرابع ـ ـ ـ ــة

( )100ر.ع
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امللحـــــق ( ب )
ر�سـوم طلـب �شهـادة اعتمـاد النوعيـة لأجهـزة االت�صـاالت
ر�سم طلب
ر�سم طلب تعديل
�شهادة اعتماد
�شهادة اعتماد
النوعية لأجهزة النوعية لأجهزة
االت�صاالت
االت�صاالت
بالريال العماين بالريال العماين

نوعيــــة الأجهــــزة

الأجهزة الطرفـية/الأجهزة الراديوية/
�أجهزة الهواتف املتنقلة

( )100ر.ع

( )10ر.ع

الأجهزة الراديوية الق�صرية املدى
و�أجهزة النفاذ الال�سلكي

( )50ر.ع

( )10ر.ع

امللحــــق ( ج )
ر�سـوم �إ�صـدار �إذن الإفـراج عـن �أجهـزة االت�صـاالت امل�ستـوردة
و�شهـــادة تخزيـــن الأجهــــزة الراديويــــة التـي تتطلــب ترخيــ�صا
رقم
الت�سل�سل
1
2
3

نـــــوع اخلدمـــــــة

قيمة الر�سم ال�سنوي
بالريال العماين

�إ�صدار �إذن الإفراج عن �أجهزة االت�صاالت
امل�ستوردة بغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
�إ�صدار �شهادة تخزين الأجهزة الراديوية
التي تتطلب ترخي�صا

( )5ر.ع
عن كل جهاز راديوي

جتديد �شهادة تخزين الأجهزة الراديوية
التي تتطلب ترخي�صا

( )5ر.ع
عن كل جهاز راديوي
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امللحـــــق ( د )
الغــرامــــــــــات
م

�سبــــــب الغرامـــــــة

مقدار الغرامة
بالريال العماين

1

عدم الت�سجيل لدى الهيئة كم�ستورد �أو م�صنع

( )800ر.ع

2

التعامل فـي �أجهزة االت�صاالت
غري معتمدة النوعية �أو املقلدة

( )500ر.ع

3

تخزين �أجهزة االت�صاالت الراديوية
قبل احل�صول على موافقة الهيئة

( )20ر.ع
على كل جهاز

عدم االلتزام بو�ضع املل�صقات وفقا لدليل �إر�شادات
4
العالمات املعتمدة لأجهزة االت�صاالت ،
�أو تزوير مل�صقات االعتماد
5

عدم جتديد �شهادة تخزين
�أجهزة االت�صاالت الراديوية

( )500ر.ع
تعطى مهلة �شهر  ،ثم تفر�ض
غرامة قدرها ( )10ر.ع
على كل جهاز

بيع �أو ت�سليم �أجهزة االت�صاالت الراديوية امل�ستوردة
� 6أو املخزنة للم�ستخدم قبل احل�صول على املوافقة
الالزمة من الهيئة

( )50ر.ع
على كل جهاز

عدم �إبالغ الهيئة ت�سلم �أجهزة االت�صاالت الراديوية
7
من امل�ستخدم لأغرا�ض البيع �أو الت�صدير

( )20ر.ع
على كل جهاز

قيام متعامل ب�إعادة برجمة �أجهزة ات�صاالت راديوية
8
مل�ستخدم قبل احل�صول على موافقة الهيئة

( )100ر.ع
على كل جهاز
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وزارة ال�شـــــ�ؤون القانونيــــــة
املديرية العامة للجريدة الر�سمية
ا�ستــــــــدراك
تنــوه املديريــة العامـ ــة للجري ــدة الر�سميــة إ�ل ــى وق ـ ــوع خطـ ـ ـ�أ مــادي فــي املــادة ( )14من قانــون
بلدي ــة م�سق ــط ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  ، 2015/38واملن�شور فـي اجلريدة الر�سمية
العـ ـ ــدد ( )1119ال�صـ ـ ـ ــادر ف ــي  4من حم ـ ـ ـ ــرم 1437هـ املوافـ ـ ــق  18م ـ ــن �أكتوب ـ ـ ــر 2015م ،
حي ــث وردت عبــارة " �أو بال�سج ـ ـ ــن".
وال�صحيــــح هـــــو :

"وبال�سج ـ ـ ـ ـ ـ ــن" .
لــذا لــزم التنويــه .
مديــر عـام اجلريـدة الر�سميـة
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة
�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1128

وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
بيـــــــــان

ك�شـ ــف بامل�صنف ــات الأدبي ــة والعلمي ــة والفني ــة املودعـ ــة وذلــك تنفي ــذا لأحك ــام امل ـ ــادة ( ) 34
من قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/65
الرقم
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

قر�ص
برنامج رماية
مدمج
LOVE FOR LOVE
�سمري بن �إبراهيم بن عبيد
كتاب
  E - gateway Applicationقر�صم�ضغوط م�ؤ�س�سة را�شد حمود الريامي للتجارة
نظام بوابة الإلكرتونية
م�شروع دليلي الإلكرتوين قر�ص
م�ضغوط نا�صر بن �صالح بن غافل الغازي
يوم الطلبة  Students day -قر�ص
م�ضغوط �شيماء بنت هالل بن �سامل اجلهورية
املنهج التكاملي لت�أهيل
قر�ص
املوظفني وتطوير العمل م�ضغوط الدكتورة /كلثوم �أحمد مو�سى
الإداري
نا�صر بن �سعيد بن �سامل املعمري

منهج ال�صقر فـي �إدارة وقيادة قر�ص
م�ضغوط
التغيري والتطوير
قر�ص
منهج ق�صتي وحروفـي
م�ضغوط موزة بنت �صالح بن �سيف الدغي�شية
" كتاب الطالب "
قر�ص
منهج ق�صتي وحروفـي
م�ضغوط موزة بنت �صالح بن �سيف الدغي�شية
" الدليل املعلم"
قر�ص
منهج ق�صتي وحروفـي
م�ضغوط موزة بنت �صالح بن �سيف الدغي�شية
" كرا�سة اخلط املنزلية "
الدكتورة /كلثوم �أحمد مو�سى
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النـــوع

ا�ســــم الـــم�صنــــف
الرقم
 USB 2561على �شكل اخلنجر
USB
ال�سعيدية
 2562ت�صاميم ف�ساتني وقم�صان قر�ص
م�ضغوط
وبنطلونات
قر�ص
�سيح عمانية
2563
م�ضغوط
� 2564صور �أزياء
رجالية خا�صة كتيب
بدار �سعف
جمل خزفـي على �شكل
(مالحات  ،ح�صالة ،
حاملة  ،قر�ص
 2565بطاقات � ،إناء  ،حامل
مناديل م�ضغوط
�إناء زيت  ،حاملة بي�ض ،
�شماعة)
 2566املر�شد املهني الإلكرتوين قر�ص
م�ضغوط
2567

غر�س الأجيال

2568

املغامرون العمانيون من
�سلطنة عمان �إىل �شرق
�أفريقيا

2569

ARABIC CUBE
CALENDAR

2570

ت�صميم ملحطات الوقود
ب�سلطنة عمان

2571

DDDRP

2572

برنامج ق�سم الرتكات

كتاب

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف
نور جمان للتجارة �ش.م.م
هاجر بنت حممد بن عبدالرحمن
البلو�شية
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
رقية بنت حمد بن عي�سى للتجارة
يو�سف بن عبداللـه بن نا�صر اجلهوري
علي بن عبداللـه بن علي الربيكي
�سعيد بن خلفان بن �سعيد
ال�شيذاين

قر�ص
مدمج يحيى بن �أحمد بن هالل العي�سري
قر�ص
م�ضغوط
قر�ص
م�ضغوط عمر بن عامر بن خلفان املفرجي
قر�ص
م�ضغوط �أحمد بن �سعيد بن عبداللـه الزيدي
�سليمان بن �سامل بن خمي�س
قر�ص
اخلرو�صي
م�ضغوط
Juber Moulvi Abdul
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الرقم
2573

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

OMANPRODUCTFINDER.
COM

BRAND

2014-2015

2574

& Subcontracting
Industrial Partnership
()SIP

2575

Entrepreneurship
Framework
Development and Smart
Incubations

2576

متثال بايون

2577

ال�سلطان املواطن

2578

SPEAKATIVE

2579

م�شروع الرماية Archery

2580
2581
2582
2583

DIRECTORY

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف
جمموعة �شركات الرواحي �ش.م.م

قر�ص
م�ضغوط مو�سى جعفر �أحمد �إبراهيم خلف
قر�ص
م�ضغوط

مو�سى جعفر �أحمد �إبراهيم خلف

قر�ص
م�ضغوط �أحمد بن هالل بن �سعيد ال�سناين
كتاب رميا بنت خليل بن حممد العاوور
قر�ص علي بن حمود بن �سيف الفرعي
م�ضغوط و يا�سر بن عبداللـه بن �سليمان
خريطة خمي�س بن مبارك بن خمي�س الكيومي ،
ح�سن بن �أحمد بن �سعيد جعبوب

ت�صميم الرجل الليزر (زرع قر�ص
م�ضغوط طارق بن عزيز بن عبدالعلي العجمي
الب�سمة فـي وجوه الأطفال)
�أجندة عمان
ق�صر احلمراء للتجارة
مطويات
()Oman Agenda
موقع �إلكرتوين وتطبيق قر�ص
م�ضغوط �أيوب بن �صالح بن خليفة ال�شعيلي
هواتف نقالة "�شباك "
م�شروع الكحل العماين املطور قر�ص
م�ضغوط حميدة بنت �سعيد بن �سامل ال�سيابية
-25-
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

2584

�سينما ثالثية الأبعاد
خا�صة للأطفال
مو�سوعة القوانني اجلزائية
اخلا�صة الطبعة الثانية
العوامل امل�سهمة فـي حدوث
بع�ض اجلرائم الأخالقية
وعالقتها ببع�ض �سمات
ال�شخ�صية لدى نزالء ال�سجن
املركزي فـي �سلطنة عمان
درا�سة بع�ض �سمات ال�شخ�صية
املنبئة بجنوح الأحداث
فـي �سلطنة عمان
�أ�ساليب املعاملة داخل
امل�ؤ�س�سات العقابية
معلقة نبي الرحمة حممد
�صلى اللـه عليه و�سلم
(من معلقات �صاحب القلب
احلزين )
الريا�ضيات البحتة  -الف�صل
الدرا�سي الثاين  -ال�صف
الثاين ع�شر
الريا�ضيات البحتة
لل�صف احلادي ع�شر-
الف�صل الدرا�سي الأول
الريا�ضيات البحتة لل�صف
احلادي ع�شر
عقائق اجلمان فـي التداوي
بنباتات عمان

قر�ص
م�ضغوط

مها بنت مرزوق بن
عبيد ال�سعدية
�أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلــوم ال�شرطــة

كتاب

�أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلــوم ال�شرطــة

كتاب

�أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلــوم ال�شرطــة

كتاب

�أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلــوم ال�شرطــة

كتاب

�سمري بن �إبراهيم بن عبيد

كتاب

جمال حممد ال�سيد املاحلي

كتاب

جمال حممد ال�سيد املاحلي

كتاب

جمال حممد ال�سيد املاحلي

كتاب

�سهيم بن مبارك بن عبداللـه
الوهيبي

2585
2586

2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593

كتاب
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

Use of innovation
strategy in colleges
قر�ص
2594
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية االبتكار م�ضغوط
فـي الكليات

�صفية بنت �سامل بن �أحمد الرا�شدية

 chief innovation officerInnovation strategy for
better Government
قر�ص
2595
الرئي�س التنفيذي لالبتكار  -م�ضغوط
ا�سرتاتيجية االبتكار حلكومة
�أف�ضل
قر�ص تركية بنت حممد بن عدي البطا�شية
 2596م�شروع �شاحنة الر�صف الآيل
م�ضغوط والزهراء بنت حممد بن حمد احل�سينية

�صفية بنت �سامل بن �أحمد الرا�شدية

2597
2598

قر�ص كميلية بنت حمود بن حممد املحمودية
م�شروع جهاز تنبيه الأ�صم
م�ضغوط وامتنان بنت خلفان بن عبداللـه امل�سرورية
م�شروع البيئة املدر�سية
احلديثة

قر�ص
م�ضغوط

قر�ص
 2599م�شروع نظام الإطفاء الذاتي
م�ضغوط

-27-

�أزهار بنت حممد بن نا�صر التوبية ،
عزة بنت حمد بن فا�ضل العامرية ،
خولة بنت نا�صر بن خمي�س العامرية
نا�صر بن حمد بن علي احل�سيني ،
حممد بن حمود بن جمعة ال�سلماين ،
الزبيـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن
حمـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ــي احل�سينـ ـ ـ ــي ،
مبارك بن ربيع بن مبارك ال�سناين
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النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

2600

م�شروع حار�س الأبناء
الإلكرتوين

طارق بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي ،
قر�ص
م�ضغوط �أحمد بن �سعيد بن قي�س احلرا�صي ،
حممد بن �سعيد بن قي�س احلرا�صي

2601

نا�ص ــر املتولـ ــي حممـ ــود الربعـ ــي ،
م�شروع ال�سخان الكهربائي قر�ص �أن�س بن �أحمد بــن �سلطان الهادي ،
�صديق البيئة
م�ضغوط الوليــد بــن خالــد بــن حمد املعويل ،
يو�سف بن يعقوب بن علي ال�شكري

2602

م�شروع الطريق ال�سريع
احل�سا�س للمطر

�سليمان بن حممد بن ها�شل النا�صري ،
حممد بن حمود بن عامر الطالعي ،
قر�ص
م�ضغوط �أحمــد بن حمود بن �أحمد الهنائي ،
م�صعب بن مو�سى بن خلفان اليو�سفـي ،
يا�سي ـ ـ ـ ـ ــن �أوجان ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2603

م�شروع املكن�سة ال�صحية

قر�ص
م�ضغوط �آالء بنت حممد بن را�شد العامرية

2604

م�شروع القيادة الآمنة

قر�ص جوهرة بنت حمود بن نا�صر الوردية ،
م�ضغوط �إ�سراء بنت �سعداللـه بن عبداللـه
العربية

2605

م�شروع امللعقة الذكية

قر�ص
م�ضغوط طيف بنت خمي�س بن �سيف ال�شكيلية

2606

م�شروع اخلنجر
" مبنى �سياحي"

كتاب خالد بن جمعة بن �شاهني البلو�شي
-28-
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

 2607برنامج �إلكرتوين " القرار قر�ص
احلكيم "  Wise Decisionم�ضغوط
 2608بوابة التوظيف والتدريب قر�ص
م�ضغوط فائزة بنت �أحمد الزدجالية
الإلكرتوين
درا�سة جدوى اقت�صادية
 2609وفنية (�إعادة ت�صنيع وت�شكيل قر�ص
م�ضغوط فهد بن �سعيد بن حممد املعمري
خملفات الرخام والكتل
ال�صخرية ب�شكل عام)
فخرية بنت �سعيد البلو�شية

2610

New Innovative Idea
presented to Samsung
Mobiles ( HTC ٫ LG ٫
iPhone "APPLE" ٫ Huawei ٫
)Lenova ٫ SONY

قر�ص
م�ضغوط ح�سن بن �أحمد بن �سعيد جعبوب

2611

كب�سوالت اجليالتني

قر�ص
م�ضغوط ح�سن بن �أحمد بن �سعيد جعبوب

 2612اجلهاز التعليمي الأف�ضل
()Fanos
 2613ر�سم تو�ضيحي "هتان"  -جهاز قر�ص
ممغنط خمي�س بن م�صبح بن �صقر املقبايل
�إنتاج املاء بالطاقة ال�شم�سية
LOVE FOR ABOVE
كتاب
�سمري بن �إبراهيم بن عبيد
2614
 2615تعلم واحرتف وعلم
�شحات �سعيد ال�سيد �أبو ذكري
احل�سابات كتاب
ومراجعتها (فا�سرت ماث)
قر�ص
Decision Making
م�ضغوط النماء لال�ست�شارات الإدارية
2616

كتيب عبداللـه بن �سعيد بن �سامل العن�سي

2617

كتاب �إمداد عمان بالطاقة قر�ص اوك�سيدنتال عمان انكربوريتد -
فرع م�سقط
م�ضغوط
-29-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1128

الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

2618

اللغة العربية لل�صف احلادي
ع�شر الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف اخلام�س
الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف العا�شر
الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف ال�سابع
الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف الثاين
ع�شر الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف العا�شر
الف�صل الدرا�سي الأول
اللغة العربية لل�صف الثامن
الف�صل الدرا�سي الأول
اللغة العربية لل�صف اخلام�س
الف�صل الدرا�سي الأول
اللغة العربية لل�صف ال�سابع
الف�صل الدرا�سي الأول
اللغة العربية لل�صف ال�ساد�س
الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة العربية لل�صف ال�ساد�س
الف�صل الدرا�سي الأول
اللغة العربية لل�صف الثامن
الف�صل الدرا�سي الثاين
ت�صاميم هند�سية ملنتج
WT-15
ت�صميم بطاقات خمالفة
للطالب (احلقل الرتبوي)

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

كتاب

عبدال�سالم �سيد كامل عبدال�سالم

2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631

م�شعل بن عبداللـه بن خمي�س
النخيلي

قر�ص
م�ضغوط
قر�ص
م�ضغوط خالد بن �سعيد بن حممد الكيومي
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

ت�صاميم النقو�ش اخلا�صة
 2632بدار �سعف خمتلفة الألوان
ومتعددة اال�ستخدام
ت�صاميم �أو�شحة ب�صورة رقمية
 2633جلاللة ال�سلطان وتخطيط
لعبارة "يا ربنا احفظ لنا
جاللة ال�سلطان"
الكوافري املتنقل
2634
(�صالون جتميل)

النـــوع
كتيب

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف
رقية بنت حمد بن عي�سى للتجارة

قر�ص قرطا�س للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
م�ضغوط
كتيب مهاء بنت عبداللـه بن ن�صيب ال�شنفرية

2635

Oman Services Maturity
(Model (OSMM

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

2636

Business Plan : Global
)Distribution Hub (GDH
in the Special; Economic
Zone SEZA-Duqm

كتيب الأعمدة املتحدة للتنمية واال�ستثمار

2637

املتحف التاريخي البحري قر�ص
م�ضغوط �أحمد بن حمفوظ بن مبارك العلوي
بوالية �صور (ت�صميم)

2638

بل ـ ـ ــودان
(ت�صميم غالف
حافظ برودة علب املاء)

2639

SSMS-Secured Stock
Management System

2640

Visa Management
System

2641

ا�صنع امل�ستحيل

قر�ص اخلطاب بن حممد بن علي الرحيلي ،
م�ضغوط في�صل بن را�شد بن �سليمان اخلرو�صي
قر�ص
م�ضغوط الع�صرية لتقنية املعلومات �ش.م.م
قر�ص
م�ضغوط الع�صرية لتقنية املعلومات �ش.م.م
قر�ص
�صانع الأفكار للخدمات
م�ضغوط
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

حممد بن جمعة بن جاعد الكندي
حممود بن �سامل بن نا�صر الغافري
يو�سف بن يعقوب بن نا�صر ال�صقري
خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي
عالء الدين بن حممد بن �سعود الدغي�شي
حممود بن �سامل بن حمدان ال�شق�صي
�أحمد بن خمي�س بن حممد ال�سيابي
عبدامللك بن جمعة بن ها�شل الهيملي
�إعادة تدوير الورق مبختلف قر�ص فاطمة بنت ح�سني بن �إبراهيم العجمية
2642
�أنواعه �إىل فحم م�ضغوط م�ضغوط مرام بنت �سامل بن عبيد اجل�سا�سية
عزيزة بنت علي بن �سامل الفار�سية
هاجر بنت يحيى بن حميد ال�سيابية
�أميمة بنت �إبراهيم بن حممد ال�سليمانية
نورة بنت �سعيد بن را�شد الرو�شدية
فوزية بنت مزهود بن حديد الدا�ؤودية
جهينة بنت نا�صر بن �سامل الغنامية
جواهر بنت مبارك بن جمعة الناعبية
�أحم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن �أمـيـ ـ ـ ــر القلهاتـ ـ ـ ــي
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النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

ا�ســــم الـــم�صنــــف
الرقم
خدمات ات�صاالت امل�سافرين
قر�ص
 Passengers Telecom 2643م�ضغوط حم�سن حممد حممد عبداجلليل
)Services (E-Z Call
قر�ص املعز بن حمود بن علي بن حممد
الكلباين
 2644ق�صيدة بعنوان " قابو�س جاء " م�ضغوط
كلية البيان �ش.م.م
 2645م�سابقة عمان �سوبر تالنت كتيب
م�صطفى بن جنيب بن �سعيد الهنائي
�سو�سن بنت �سامل بن عبداللـه الرا�شدية
مروة بنت عبداللـه بن �سعيد الرواحية
معتز بن مقبول بن علي ال�سهالين
القا�س ـ ــم ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد بـ ــن يو�سـ ــف
2646

برنامج �إلكرتوين
"ا�ستهالك ــي"

قر�ص �صهيب بن عبد احلميد بن �سيف ال�شكريي
م�ضغوط حممد بن �صالح بن ها�شل امل�سكري
طالل بن عبداللـه بن �سويد العربي
عائ�شة بنت حمدان بن حمد املعمرية
رحمة بنت م�سعد بن م�سعود احلرا�صية
�أمل بنت �سامل بن �سعيد بن �سليمان اخلنب�شية
في�صل بن حمد بن �سامل ال�شكريي
-33-
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

 2647اللعبة الورقية (�سالمتكم) قر�ص
م�ضغوط �آمنة بنت حممد بن نا�صر الرا�شدية
2648

MAHRA LOVE

كتاب

�سمري بن �إبراهيم بن عبيد
مروان بن خلفان التوبي

كتيب
مكتبة  M90املتنقلة
2649
تقرير عن م�شروع خري �أمة قر�ص �أمل بنت را�شد بن �سامل الكلبانية ،
 ... 2650روائع احل�ضارة الإ�سالمية م�ضغوط  +مهرة بنت �سامل بن �سعيد اليحيائية
العام الدرا�سي  2015/2014كتيب
يو�سف بن حمد بن م�سعود ال�شماخي
�أ�سامة بن خلفان بن �سعيد الرقادي
�صافـي بن خليفة بن �سامل البو�صافـي
مازن بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي
�سليمان بن مبارك بن �سعيد العامري

2651

GO ADVANCER

قر�ص
م�ضغوط �صف ـ ـ ـ ــاء بنـ ـ ــت خليف ــة ب ــن �سال ــم
ابـ ـ ـ ــن را�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البو�صافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

�شريفة بنت هالل بن �سامل احلرا�صية
زينـ ـ ـ ــب بنـ ـ ـ ـ ــت عبداللـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
هديـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ــن عبيـ ـ ـ ـ ــد الفوري ـ ـ ـ ـ ــة
ب�شائر بنت �أحمد بن عبداللـه البلو�شية
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

منط �سلمان " ا�سرتاتيجية
 2652فـي احل�ساب الذهني ملا بعد كتيب �سلمان بن فايز بن عاقب العلوي
(")13x12
مو�سوعة الريادة فـي الأعمال
كتاب ليث بن عبداللـه بن نا�صر احلارثي
2653
الإن�شائية (انرتوبيديا معمار)
خدمة موفر البيانات
 2654الق�صرية عرب نظام الر�سائل كتيب وحيد بن حممد بن حمد املعمري
الن�صية SMS
2655
2656
2657

COOPERATIVE SELFOWNER BUSSINESS
MODEL

ديوان ال�شعر
(بالد العرب �أوطاين)
موقع �إلكرتوين بعنوان
�أكادميية �أوتاد
Awtad Academy

ت�صميم عبارة (يا ربنا احفظ
لنا جاللة ال�سلطان باخلط
2658
الكوفـي على غطاء للحافظات
والفناجني)
فنجان قهوة �صمم عليه ر�سم
 2659ال�سفينة العمانية  +خريطة
�سلطنة عمان

كتيب حممد بن �سعيد بن عبداللـه الربواين
كتاب

�سمري بن �إبراهيم بن عبيد

قر�ص
م�ضغوط

�أفلح بن زياد بن طالب املعويل

قر�ص
م�ضغوط

يعقوب بن يو�سف بن �سعيد العامري

قر�ص
م�ضغوط

يعقوب بن يو�سف بن �سعيد العامري
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

تطبيق فـي الهواتف الذكية
قر�ص
في�صل بن علي بن عبداللـه املنذري
 2660يعنى ب�أ�صحاب �سيارات الأجرة
م�ضغوط
والركاب ()Otaxi
جواز تقدم  -ال�شبكة العمانية
2661
للمتطوعني " تعاون"
2662

ت�صميم جهاز Imix

كتيب

يحيى بن راهي بن جنكي البلو�شي

قر�ص
م�ضغوط

حمدان بن علي بن حممد ال�صقري

دليـ ــل
قر�ص خالد بن عي�سى بن مراد بن علي
2663
البلو�ش ـ ــي
غرفة جتارة و�صناعة عمان م�ضغوط
ريادة وقيادة (برنامج جنوم
2664
الغد لريادة الأعمال )2015

كتاب

مركز الغد لريادة الأعمال �ش.م.م

نعيمة بنت نا�صر بن مبارك الوهيبية ،
خديج ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت �أميـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن
الروبوت امل�ساعد فـي جتارب قر�ص
دادكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،
2665
م�ضغوط ريـ ـ ـ ــان بن ـ ـ ـ ــت مو�س ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــن
خمترب العلوم
من�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �أوالد ثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،
مرينا بنت عبداملجيد بن حممد البلو�شية
2666

عطر كلماتي

ديوان �شعر خالد بن حممد بن ظفار الروا�س
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

منهاج مادة الفنون الت�شكيلية
2667
لل�صف الأول

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

منى بنت �سعيد �أحمد طريا�ش الروا�س ،
نهـ ـ ــى بنـ ـ ــت م�سل ــم �سالـ ــم الـ ــروا�س ،
من ــى بنـ ــت �سعي ــد عي�س ــى العمري ــة ،
كتاب
هناء بنت بخيت علي �صباح الروا�س ،
فاطمة بنت عامر بخيت لبخيت العمري ،
هيف ــاء بن ــت م�سل ــم �سالـم الــروا�س

 2668مركز الريادة واالبتكار املتنقل كتيب

مركز الغد لريادة الأعمال �ش.م.م

امل�سار املهني ال�صناعي
(برنامج جنوم الغد لريادة
الأعمال)

كتيب

مركز الغد لريادة الأعمال �ش.م.م

 2670نادي االبتكار وريادة الأعمال

كتيب

مركز الغد لريادة الأعمال �ش.م.م

امل�سار املهني الزراعي (برنامج
2671
جنوم الغد لريادة الأعمال)

كتيب

مركز الغد لريادة الأعمال �ش.م.م

درا�سة جدوى مل�شروع �سياحي
متكامل
2672
(ا�سرتاحة وادي اجلزي)

كتيب �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي

2669
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

درا�سة جدوى ل�سوق املوا�شي
2673
والأعالف

�إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي ،
كتيب
را�شد بن �سعيد بن خلف الغيثي

2674

ت�صميم الدقلة العمانية +
الب�شت العماين املطور +
اخلزام �أو اليديلة املطور

قر�ص
حممد بن �صالح بن حممد ال�صبحي
م�ضغوط

2675

ت�صميم و�سادة متعددة
اال�ستخدامات

قر�ص �أن�س بن حممد بن �أحمد الذيب ،
م�ضغوط عبداللـه بن علي بن �سعيد املرهون

ت�صاميم احللي واملجوهرات قر�ص
2676
م�ضغوط
من الف�ضة والذهب

2677

�شخ�صية زمرد  -زيد
تخت�ص بالطفل العماين
(و�سيلة م�ساعدة عالجية)

منى بنت حميد بن عمري اخل�صيبية

قر�ص
خديجة بنت �صالح بن ح�سني املقيمية
م�ضغوط

2678

Power Shoes

قر�ص
م�ضغوط

�أحمد بن �سامل بن �سهيل اجلابري

2679

وقود حيوي Bio -Fuel

قر�ص
م�ضغوط

�أحمد بن �سامل بن �سهيل اجلابري
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

�صندوق هدايا على �شكل الزي قر�ص
2680
م�ضغوط
التقليدي العماين
معلقة ورائعة نبي الرحمة
2681
حممد �صلى اللـه عليه و�سلم

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف
خمتار بن �سعيد بن �سليمان الرا�شدي

ديوان �شعر

�سمري بن �إبراهيم بن عبيد

�سل�سلة ن�صو�ص وف�صو�ص مع
ديوان �شعر
2682
بالغ اخل�صو�ص اجلزء()12

�سمري بن �إبراهيم بن عبيد

قر�ص
 2683نقالة (للإ�سعافات الأولية)
م�ضغوط

�شركـ ــة �سديـ ــم

نظام �إدارة اجلدارات
2684

competency

كتيب

مكتب انطالقة خلدمات التدريب

management system

2685

مول جتاري كوين مول

قر�ص
�أمل بنت نا�صر بن �سعيد القا�سمية
مدمج

2686

نادي الطريان ال�سياحي

كتيب
وقر�ص �سعيد بن �سليمان بن را�شد الربواين
مدمج
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

2687

مو�ضتنا فو�ضى

2688

تطبيق GAIN

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

عادل بن �سامل بن خمي�س الرديني ،
كتيب
جمدة بنت �سيف بن مبارك احلو�سنية

حممد بن خالد بن هالل ال�سليماين
�أويـ ــ�س بـ ـ ـ ــن �سع ـ ـ ـ ــود البلو�ش ـ ـ ــي
نا�صر بن عبدال�سالم اخلرو�صي
منت ــ�صر ب ــن خالـ ــد احل�ش ــار
�أحم ــد ب ــن �سعي ــد ال�شكيل ــي
قر�ص
م�ضغوط

عي�ســى ب ــن حمي ــد النعماين
�أم ــل بن ــت مط ــر ال�سكيتي ــة
ابته ــال بنــت بـ ــدر احل�سن ــي
�شروق بنت نا�صر الكيومية
الزهراء بنت �صالح الوردية
�أنوار بنت �أحمــد الغافري ــة
�أ�سماء بنت �سعيد ال�شكيلية
�أحم ـ ــد ب ــن عل ــي الريام ــي
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الرقم

ا�ســــم الـــم�صنــــف

النـــوع

النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف

2689

E-CHECKER

قر�ص
مدمج

املهلب بن خليفة الطائي

طباعة �إعالنات جتارية على
2690
�أكيا�س الت�سوق

قر�ص
هيثم بن مبارك بن حمد الريامي
مدمج
حليمـ ــة بنت �سعيد الري�سي ــة ،
هاجر بنت مبارك الهندا�سية ،
خديجة بنت عي�سى البلو�شية ،

2691

5s barcoding

قر�ص
مدمج

2692

العيد الوطني 45

قر�ص
مدمج

مفتاح اخليال للت�صميم وامل�شاريع

2693

م�أكوالت موزة وخمي�س

كتيب

الغردقة للتجارة

2694

خبزة

عائ ــ�شة بن ــت فه ــد الهنائي ـ ــة ،
ريـ ــم بنـ ــت �سالـ ــم ال�شيدي ـ ــة ،
حم ـ ـ ـ ـ ــزة جهيـ ـ ـ ـ ــل �إدري ـ ـ ـ ـ ــ�س

قر�ص
م�شعل بن مبارك بن حم�سن البيماين
م�ضغوط
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�إعــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن العالم ــات امل�سجل ــة والت ــي تــم الت�أ�شي ــر فـي ال�سج ــالت
بالرتخي�ص باالنتفاع وفقا لأحكام املــادة ( )45من قانـون حقـوق امللكيـة ال�صناعيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/67
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 46564 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 40 :
تاريــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــــــل 2009/7/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــالك  :العربي املمتاز للم�شاريع واخلدمات التجارية
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفاع � :شركة ربوع الزعفران العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -ال�صناعة والتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  239 :ر.ب � 311:سلطنة عمان
جهــة م�شــروع اال�ستغـــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــخ الرتخيــــــــــــــــ�ص 2015/12/10 :م
مـــــــــــــــدة الـــرتخيــــــــــ�ص � 4 :سنوات
تاريــخ الت�أ�شــيـر بال�سجـــــل 2015/12/8 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة الآتية :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

رقم
العالمة
دبليو بي اي بي ال ال �سي
10254
دبليو بي اي بي ال ال �سي
10255
�سبيكرتم براندز �إنك
11448
ب بي بي ال �سي
11551
 11571هوليدي هو�سبتالتي كوربوري�شن
فور�سيزون�س هوتلز
11685
( باربادو�س ) ليمتد
فور�سيزون�س هوتلز
11686
( باربادو�س ) ليمتد
ريجينت هو�سبيتاليتي
11687
ورلدوايد  ,انك
 11693وارنر المربت كومبني ال ال �سي
 11694وارنر المربت كومبني ال ال �سي
فوك�س منريل اويل فربكة
11714
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
11715
جي �أم بي �أت�ش
ا�ســــم ال�شركـــــــة
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2015/1/16
1994/7/30
1995/4/23
1995/6/5
2015/5/16

التجارة وال�صناعة

1995/5/6

التجارة وال�صناعة

1995/5/6

التجارة وال�صناعة

1995/5/6

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1995/5/6
1995/5/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6
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رقم
م
العالمة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

التجارة وال�صناعة

1995/6/6

11824 23

بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي

التجارة وال�صناعة

1995/6/24

11825 24

بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي

التجارة وال�صناعة

1995/6/24

11716 13
11717 14
11718 15
11719 16
11720 17
11721 18
11722 19
11723 20
11724 21
11725 22

ا�ســــم ال�شركـــــــة
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
فوك�س منريل اويل فربكة
جي �أم بي �أت�ش
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م
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

رقم
العالمة
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11948
12000

12110 35
12111 36
12112 37
12113 38
12114 39

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
بي فـي ا�س انرتنا�شيونال ان فـي
نوفارتيز �أ جي
نيبون كاياكو كو  ،ليمتد
انرتنا�شونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن
انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن
انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن
انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن
انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/6/24
1995/7/30
1995/8/8

التجارة وال�صناعة

1995/8/29

التجارة وال�صناعة

1995/8/29

التجارة وال�صناعة

1995/8/29

التجارة وال�صناعة

1995/8/29

التجارة وال�صناعة

1995/8/29
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

12115 40

انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

1995/8/29

12417 41

فـيلينور ايه جي

التجارة وال�صناعة 1995/10/25

12517 42

�إم �إك�س كيه مولينيك�س
جي �إم بي �إت�ش

التجارة وال�صناعة

1995/8/11

12518 43

�إم �إك�س كيه مولينيك�س
جي �إم بي �إت�ش

التجارة وال�صناعة

1995/8/11

12519 44

�إم �إك�س كيه مولينيك�س
جي �إم بي �إت�ش

التجارة وال�صناعة

1995/8/11

 25670 45هانكوك تاير وورلد وايد كو ليمتد التجارة وال�صناعة

2001/1/20

التجارة وال�صناعة

2004/6/11

34829 46

�شاتو كفريا �ش م ل

34929 47

دي بي ايه لك�س

التجارة وال�صناعة 2004/11/21

35705 48

ديبارمتنت اوف ذي ارمي اجننري
ري�سري�ش اند ديفلومبنت �سنرت  ،التجارة وال�صناعة
كورب�س اف اجننريز

2005/2/23

36527 49

التجارة وال�صناعة

2005/5/24

 36962 50ناين وي�ست ديفـيلومبينت �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة

2005/6/7

 36963 51ناين وي�ست ديفـيلومبينت �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة

2005/6/7

 36964 52ناين وي�ست ديفـيلومبينت �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة

2005/6/7

 36965 53ناين وي�ست ديفـيلومبينت �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة

2005/6/7

يونيك�س كوربوري�شن
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

37245 54

باير�ش موتورين ويرك
اكتنجز ل�شافت

التجارة وال�صناعة

2005/6/7

37400 55

اجمن انك

التجارة وال�صناعة

2005/4/9

37517 56

�سينجينتا بارتي�سيي�شنز ا جي

التجارة وال�صناعة

2005/10/9

37719 57

تيلى براندز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2005/4/10

37907 58

اكتيليون فارما�سيوتيكاليز ليمتد التجارة وال�صناعة 2005/10/26

38553 59

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38554 60

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38555 61

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38556 62

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38557 63

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38558 64

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38559 65

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38560 66

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38561 67

كريديت �سوي�س غروب

التجارة وال�صناعة 2005/12/21

38641 68

اكتيليون فارما�سيوتيكاليز ليمتد التجارة وال�صناعة 2005/12/31

38642 69

اكتيليون فارما�سيوتيكاليز ليمتد التجارة وال�صناعة 2005/12/31

40586 70

2006/6/25

اكتيليون فارما�سيوتيكالز ليميتد التجارة وال�صناعة
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رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

9831

�شركة النافع للحديد املحدودة

التجارة وال�صناعة

1994/10/5

11938 2

يونايتد ني�شنز ت�شيلدرينز فند

التجارة وال�صناعة

1995/7/25

1

� 12654 3سوبرا كوربوري�شن �أوف جابان ليمتد التجارة وال�صناعة 1995/12/12
� 12655 4سوبرا كوربوري�شن �أوف جابان ليمتد التجارة وال�صناعة 1995/12/12
� 12656 5سوبرا كوربوري�شن �أوف جابان ليمتد التجارة وال�صناعة 1995/12/12
12749 6

�شل براندز انرتنا�شيونال �أ جي

التجارة وال�صناعة 1995/12/25

12753 7

�سي �أف �أم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه

التجارة وال�صناعة 1995/12/26

12754 8

�سي �أف �أم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه

التجارة وال�صناعة 1995/12/26

12755 9

�سي �أف �أم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه

التجارة وال�صناعة 1995/12/26

12756 10

�سي �أف �أم انرتنا�شيونال �أ�س �أيه

التجارة وال�صناعة 1995/12/26

12807 11

نيكون كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

1996/1/14

12952 12

جوفينا مارلي�س مولر ايه جي

التجارة وال�صناعة

1996/4/2

36607 13

�شركة دار اليوم لل�صحافة
والطباعة و الن�شر

التجارة وال�صناعة

2005/10/6

37238 14

املاورد نات�شورال بيوتي
برودكت�س كورب

التجارة وال�صناعة

2005/8/8

37239 15

املاورد نات�شورال بيوتي
برودكت�س كورب

التجارة وال�صناعة

2005/8/8
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رقم
م
العالمة
37537 16
38119 17
38211 18
38212 19
38241 20
38381 21
38407 22
38450 23
38451 24
38470 25
38582 26
27
28
29
30

38610
38611
38612
38638

ا�ســــم ال�شركـــــــة
كال�سيك بونيتا ا�س دي ان
بي ات�ش دي
كابو�شيكي كاي�شا �سوين كمبيوتر
انرتتينيمنت (�سوين كومبيوتر
انرتتينمنت انك)
يونايتد بريويريز ليمتد
يونايتد بريويريز ليمتد
بانز اند كومباين انرتنا�شونال ،
ا�س  .ال
ذي كوكا  -كوال كومبني
�سيغما فارما ليميتادا
املركز التخ�ص�صي
لعالج و�أبحاث ال�سكري ذ م م
املركز التخ�ص�صي
لعالج و�أبحاث ال�سكري ذ م م
�شل براندز انرتنا�شيونال �أجي
بايو�سينتيا ان�ستيتيوت فري ميديز
ينت�ش دياغنو�ستيك جي ام بي ات�ش
�شركة �أنظمة ال�شحن املحدودة ذ م م
�شركة �أنظمة ال�شحن املحدودة ذ م م
�شركة �أنظمة ال�شحن املحدودة ذ م م
مايفري انف�ستينج انك
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2005/12/9

التجارة وال�صناعة 2005/12/11
التجارة وال�صناعة 2005/11/20
التجارة وال�صناعة 2005/11/20
التجارة وال�صناعة 2005/11/22
التجارة وال�صناعة 2005/5/12
التجارة وال�صناعة 2005/11/12
التجارة وال�صناعة 2005/12/17
التجارة وال�صناعة 2005/12/17
التجارة وال�صناعة 2005/12/17
التجارة وال�صناعة 2005/12/24
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2005/12/27
2005/12/27
2005/12/27
2005/12/31

اجلريدة الر�سمية العدد ()1128

رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

38682 31

اتا�سي كويوجمولوك �سانايي فـي
التجارة وال�صناعة
تيجاريت انونيم �شريكيتي

2006/4/1

38704 32

جلوري�س �سن (ال) ليميتد

التجارة وال�صناعة

2006/8/1

38731 33

�ساندفيك انتليك�شوال بروبريتي
ايه بي

التجارة وال�صناعة

2006/1/21

38756 34

ايفرال�ست وورلدز بوك�سينج
هيدكوارترز كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2006/1/21

38834 35

دبل �إيجل براندز بي  .فـي

التجارة وال�صناعة

2006/1/29

التجارة وال�صناعة

2006/4/15

39882 37

جوجو اند�سرتيز  ،انك

التجارة وال�صناعة

2006/4/29

40109 38

با�سيفك يونايتيد هولدينغز
بتي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2006/5/16

40110 39

با�سيفك يونايتيد هولدينغز
بتي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2006/5/16

43057 40

باير انتيليكت�شوال بروبرتي
جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2007/1/7

فوجي جوكوجيو كابو�شيكي كاي�شا
39662 36
(فوجي هيفـي اند�سرتيز ليمتد)
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ا�ستــــدراك
تن ـ ــوه وزارة التج ــارة وال�صناع ــة �إل ــى �أنه وق ــع خط ـ ـ أ� عند ن�شر �إعالن بــدء �أعم ــال الت�صفي ــة
ال�ص ــادر عن مكتــب جمعــة ال�سناين للمحامــاة واال�ست�شــارات القانونيــة ب�صفتـ ــه امل�صف ــي
ل�شرك ــة ن�س ــور جمي ــ�س للخدم ــات الهند�سي ــة �ش.م.م  ،املن�شور فـ ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة
الع ــدد ( )1123ال�صــادر فـي  3مــن �صفر 1437هـ املوافــق  15من نوفمرب 2015م � ،إذ ورد ا�سم
ال�شركة على النحو الآتي :
نـ ــور جمي ـ ــ�س للخدمات الهند�سيــة �ش.م.م .
وال�صحيــح هــو :
ن�س ـ ــور جمي ـ ــ�س للخدمات الهند�سيــة �ش.م.م .

لـــذا لـــزم التنويـــه
وزارة التجــارة وال�صناعــة
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�سعيــد بن نا�صــر بن حممــد اجلهــوري
�إعــــــــــــالن
عـن بـدء �أعمـال الت�صفيـة
ل�شركــة الن�سر الذهبــي املميـــز للتجــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيــد بن نا�صر بـن حممـ ــد اجله ـ ــوري �أن ــه يقـ ــوم بت�صفيـ ــة �شركـة الن�س ــر الذهب ــي
املمي ـ ــز للتج ـ ــارة واملق ـ ــاوالت  -ت�ضامني ـ ـ ــة  ,وامل�سجل ـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل التج ـ ــاري
بالرق ـ ــم  , 1136670وللم�صف ـ ــي وح ــده حـ ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفيـة �أمام الغيـ ــر ،
وعل ـ ــى اجلميـ ـ ــع مراجعـ ـ ــة امل�صف ـ ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمـ ــور التـ ــي تتعل ـ ــق ب�أعم ــال ال�شركـ ـ ــة
على العنوان التالـي :
�صحـــــار  -الهمبـــــار
كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهـم �ضــد ال�شركــة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور �أعاله  ،خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن  ,وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
املكتــب الأهلــي لتدقيــق احل�سابــات
�إعـــــــــالن
عــن انتهــــاء �أعمــــال الت�صفيــــة
ل�شركـــة �أتيــــال دوكـــان و�سيـــح ال�سريـــة �ش.م.م
يعلـ ــن املكتـ ــب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�صفــته امل�صف ــي ل�شركــة �أتي ــال دوك ــان و�سي ــح ال�سري ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجل ــة لـ ــدى �أمانة ال�سجــل التجـاري بالرق ــم  ، 1091517ع ــن انته ــاء �أعم ــال
الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ـ ـ ــان القانون ـ ــي لل�شرك ـ ـ ــة وفقـ ـ ــا لأحكـ ـ ـ ــام املـ ـ ــادة ( )27مـ ـ ــن قان ـ ـ ــون
ال�شرك ـ ــات التجاري ـ ــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــي
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