
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1140(                                                                        ال�سنـــة اخلام�ســة والأربعــون 

         

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                وزارة القـــــوى العاملـــــة

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2016/74  �سادر فـــي 2016/3/22 بحـــل نقابـــات عماليـــة .

                                الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي

�ســـادر فـــي 2016/3/24 بتعديــــل بعــــ�ض �أحكـــام   قــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/50  

�لالئحــة �لتنفيذيــة لقانــون �لطيــر�ن �ملدنــي .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة العــــــــدل

قر�ر جلنة قبول �ملحامني رقم 2016/2/53 باإعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة . 

                وزارة القــــوى العاملـــــة

�إعــالن ب�شـــاأن طلـــب ت�شجيـــل نقابة عمــاليــة .

رقم 

ال�سفحة

 �لأحــد 18 جمــادى �لثانية 1437هـ                                          �ملـو�فـــــق 27 مـــــــــــار�ض 2016م   

5

8

35

36



رقم 

ال�سفحة

                       وزارة التجــارة وال�سناعـــة

�لإعــــالنـات �خلا�شــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل �لعالمــات �لتجاريــة .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

عبداللـه بن علـي بن م�سيمـل الها�سمـي 

�إعـالن عـن بـدء �أعمال �لت�شفيـــة ل�شركة �ل�شرعـة �لعاليـة للم�شاريع �ل�شاملة - تو�شية . 

هـالل بن خلفـان بن �سليمـان ال�سليمـي

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�شفيـة ل�شركة �لعروة �لوثقى �ملتحدة �ض.م.م .

حممـود بن �سالـم بن نا�سـر الربخـي

�إعـالن عـن بـدء �أعمال �لت�شفيـــة ل�شركــة �لدلئل �لوطنيــة - تو�شية .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

وزارة القــوى العاملــة

قـــرار وزاري

رقم 2016/74 

ا�ستنــــــادا اإلـــــى قانـــــــون العمـــــــل ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي رقـــــــم 2003/35 ،

واإىل القرار الوزاري رقــــــم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،

وبناء على ما تقت�سيــه امل�سلحــة العامـة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

حتـــل النقابــات العماليــة الواردة فـي الك�ســف املرفــق .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي :  13 مـن جمادى الثانية 1437هـ

املوافـــــق : 22  مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2016م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                               وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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ك�صــف باأ�صمــاء 

النقابــات العماليــة املحلولــة

اأ�صبـــــاب احلــــــلا�صــــم النقابــــةم

1

نقابة عمال

بنك ات�س ا�س بي �سي 

ال�سرق االأو�سط املحدود

اندماج بنك ات�س بي �سي ال�سرق 

االأو�سط مع بنك عمان الدويل

2

نقابة عمال

�سركة اخلليج للحا�سبات االآلية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

3

نقابة عمال

�سركة تاول للإن�ساءات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

4

نقابة عمال

�سركة خط املعلومات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

5

نقابة عمال

�سركة داينكورب العاملية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

6

نقابة عمال

�سركة اريك�سون عمان

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

7

نقابة عمال

�سركة بريد عمان

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

8

نقابة عمال

�سركة الرتكي للم�ساريع

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا
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اأ�صبـــــاب احلــــــلا�صــــم النقابــــةم

9

نقابة عمال

�سركة النجد للنقل والتجارة 

واملقاوالت

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

10

نقابة عمال

�سركة وود جروب �سي �سي ليمتد

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

11

نقابة عمال

�سركة يحيى للإن�ساءات

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

12

نقابة عمال

�سركة االإدراك للتجارة واملقاوالت

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

13

نقابة عمال

�سركة هيل الدولية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

14

نقابة عمال

�سركة الريف

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

15

نقابة عمال

ال�سركة العمانية ل�سناعة االأدوية

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

16

نقابة عمال 

�سركة ظفار لتوليد الكهرباء

عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية 

اأقل من احلد االأدنى املقرر قانونا

تابـــع : ك�ســـف باأ�سمـــاء النقابـــات العماليـــة املحلولـــة :
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الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي

قــــرار 

رقـــم 2016/50

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي

ا�ستنادا اإىل قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/93 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/23 باإن�ساء الهيئة العامة للطريان املدين ،

واإىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/43 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2007 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سـر هــذا القـــرار فـي اجلريدة الر�سميــة ، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريـل 2016م ، 

فـيمـــا عــــدا املـــــادة )87( مــــن الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــــون الطيــران املدنــي امل�ســار اإليهـــا ، 

فـيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليـو 2016م . 

�صـدر فـي : 15 من جمادى الثانية 1437هـ

املـوافـــــق : 24 من مـــــــــــــــــــــار�ض 2016م   

د. اأحمــد بـن حممــــد بــن �سالـــم الفطي�ســـي

                                                                  وزيـــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــل والت�ســـــــــــــــــــــالت

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان املدين                                    
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تعديــالت علــى بعـ�ض اأحكـــام 

الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي

املــادة ) 1 (

ي�ستبـــدل بن�ســو�س املـــواد )81( و )83( و )85( و )86( و )87( و )88( و )89( من الالئحة 

التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�سار اإليها الن�سو�س الآتية :

املــادة ) 81 (

ر�ســـوم الـمالحـــة اجلويـــة

ر�ســـوم الرحـــالت العابــــرة :   1

يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت العابرة وفق املعادلة الآتية :

وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل الر�سوم عن )100( مائة دولر اأمريكي .

ويتــــــم احت�ســــــاب ر�ســــــم تعرفـــــة ثابتـــــة مببلــــــغ )325( ثالثمائـــــــة وخم�ســــــة وع�سريـــن 

. A 791 دولرا اأمريكيا على الطائرات التي ت�ستخدم امل�سار اجلوي

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم

100

املالحظـــــــــاتالبيــــــــان م

1

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب 

امل�سافة املقطوعة ب�سكل دائري اأكرب هي امل�سافة الأق�سر 

بالكيلو مرتات بني نقاط الدخول واخلروج اخلا�سعة 

لإقليم معلومات ال�سلطنة .

عامل وزن الطائرة2
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة 

املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم3
معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب

بالدولر الأمريكي املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .
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ر�سوم الرحالت القادمة واملغادرة من اأي مطار فـي اإقليم ال�سلطنة :   2

يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت القادمة واملغادرة فـي اأي مطار من مطارات 

اإقليم ال�سلطنة وفق املعادلة الآتية :

امل�ســـار  50%( خم�ســــني باملائـــة مــن الر�سوم املحددة طبقـــا للمعادلة  وحت�ســـل ن�سبة ) 

اإليهــا فـي هذا البنــد بالن�سبــة للرحـــالت القادمـــة واملغـــادرة بـــني مطارين فـي اإقليــم 

ال�سلطنة .

وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل الر�سوم عن ) 100( مائة دولر اأمريكي .

املــادة ) 83 (

 ر�صــوم الأر�صـــاد اجلويــة

ر�سوم الإعالن باملوقع الإلكرتوين للهيئة العامة للطريان املدين :   1

امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم

100

املالحظـــــــــاتالبيــــــــان م

1
امل�سافة املقطوعة 

ب�سكل دائري اأكرب

امل�سافة املقطوعة ب�سكل دائري اأكرب هي امل�سافة الأق�سر 

بالكيلومرتات بني نقطة الدخول لإقليم معلومات 

ال�سلطنة ومطار الو�سول فـي عمان اأو مطار املغادرة 

فـي عمان ونقطة اخلروج من اإقليم معلومات ال�سلطنــــة .

عامل وزن الطائرة2
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة 

املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم3
معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب بالدولر 

الأمريكي املن�سور فـي دليل معلومات الطريان .
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ر�ســوم خدمـــات الأر�ســـاد اجلويـــة :   2

الر�سم املقرر بالريال العماينالبيــــــــان 

ال�سفحــــــةم
التكلفة 

الأ�سبوعية

التكلفة 

ال�سهرية

املــدة التي 

تتجاوز ال�سهر

250200180ال�سفحة الأوىل1

210170150ال�سفحة الثانية2

210170150ال�سفحة الثالثة3

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

1
ملخ�س مناخي

 عن �سنة �سابقة
240

ي�سمل املعلومات املناخية 

جلميع حمطات الر�سد اجلوي

2
ملخ�س مناخي

 عن �سهر �سابق 
80

ي�سمل املعلومات املناخية 

جلميع حمطات الر�سد اجلوي

85معلومات مناخية 3

املعلومات املناخية اليومية 

ملحطة واحدة ولعام واحد 

اإ�سافة اإىل حم�سلة الرياح

4
معلومات مناخية 

ح�سب الطلب 
30

معدلت التغري املناخية 

لعن�سر واحد فقط ، 

ملحطة واحدة ، لعام واحد

5
معلومات مناخية اأولية 

لكل �ساعة 
45

لكل عن�سر مناخي للمحطة 

الواحدة ملدة �سهر واحد

6
معلومات مناخية

 بالر�سم البياين
60

للعن�سر املناخي للمحطة 

الواحدة ملدة �سهر واحد

7
معلومات الرياح

 بالر�سم البياين 
ملحطة واحدة ، لعام واحد85
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البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

8
معلومات مناخية 

لفرتات �سابقة

45

ملحطة واحدة حتوي معلومات 

اأقل من 30 �سنة 

)بيانات �سهرية (

70
ملحطة حتوي معلومات 30 �سنة 

اأو اأكرث )بيانات �سهرية(

9
معلومات مناخية 

من العوامات البحرية 
ملحطة واحدة ملدة عام واحد120

10
معلومات عن طبقات

 اجلو العليا 
85

لأربعة عنا�سر ملحطة واحدة 

ملـــــدة عـــــام واحـــــد

11

تقرير عن الأعا�سري 

والظواهر اجلوية غري 

العتيادية

70

ي�سمل تقرير موجز لالأعا�سري 

والظواهر اجلوية غري 

العتيادية التي اأثرت 

على ال�سلطنة

12

تقرير مف�سل 

عن الأعا�سري والظواهر 

اجلوية غري العتيادية

150

تقرير )مف�سل( 

لالأعا�سري والظواهر اجلوية 

غري العتيادية

13
ن�سرات التنبوؤات اجلوية

 اأو البحرية العامة 
لليوم الواحد5

لل�سورة الواحدة2�سور للتوابع ال�سطناعية 14

15
معلومات اأو بيانات

 الأر�ساد اجلوية للطائرات 

5
للطائرات العابرة 

لكـــــــــل طائـــــرة

5
للطائرات القادمة واملغادرة 

لكـــــل طائـــــرة

16
معلومات اآنية للعن�سر 

)املقروءة حاليا من املحطة(
0.200

لكل عن�سر من عنا�سر 

الطق�س لكل قراءة 

مبا�ســرة من املحطـــة

تابع : 2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

17
تركيب حمطة ا�ستقبال

 �سور الأقمار ال�سطناعية
1400

ربط املحطة املركزية باملطار 

مبحطة ثانوية اأخرى ، 

وملدة عام واحد

18

ملف البيانات الأر�سادية 

للطائرات املغادرة مطارات 

ال�سلطنة )ا�سرتداد تكاليف 

SADIS )نظام �ساد�س

3
لكــــل ملـــــف ، 

والرحلة الواحدة

19
ن�سرات التنبوؤات اجلوية

 اأو البحرية اخلا�سة 
5

ح�سب الطلب ملنطقة واحدة 

وليوم واحد

20
موا�سفات فنية 

لإن�ساء حمطة ر�سد اآلية 
500

توفـري معلومات فنية لإن�ساء 

حمطة ر�سد ح�سب املوا�سفات 

الفنية من املنظمة العاملية 

)WMO(لالأر�ساد اجلوية

21

معايرة جهاز ) ح�سا�س ( 

لقراءة عنا�سر الطق�س 

ملحطة ر�سد اآلية

50
لكل جهاز لقيا�س عنا�سر 

الطق�س باملحطة الآلية

22
معايرة جهاز معدين 

لقيا�س ال�سغط اجلوي 
لكــــــل جهـــــــاز50

23
معايرة جهاز اآيل لقيا�س 

ال�سغط اجلوي 
لكــــــل جهـــــــاز50

24
معايرة اجلهاز التقليدي 

لقيا�س درجة احلرارة
لكــــــل جهـــــــاز15

25
معايرة اجلهاز الآيل 

لقيا�س درجة احلرارة
لكــــــل جهـــــــاز30

26
معايرة اجلهاز التقليدي 

لقيا�س الرطوبة
لكــــــل جهـــــــاز15

تابع :2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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ر�سوم الور�س والدورات التدريبية املتعلقة بالأر�ساد اجلوية :   3

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

27
معايرة اجلهاز الآيل 

لقيا�س الرطوبة
لكــــــل جهـــــــاز30

28
معايرة جهاز قيا�س 

ال�سغط اجلوي الآيل
لكــــــل جهـــــــاز50

29
ال�سيانة الروتينية ملحطة 

الر�سد الآيل ) كل 3 اأ�سهر(
)كـــــل 3 اأ�سهـــــر(150

للقنوات التلفزيونية12000توقعات الطق�س 30

للقنوات الإذاعية6000توقعات الطق�س 31

لل�سحــــــــــف3000توقعات الطق�س 32

33

توقعات الطق�س 

للموؤ�س�سات وال�سركات 

التجارية

لكــــــــل عقـــــــــد20000

34
اإ�سالح اأجهزة 

وح�سا�سات الر�سد
يحدد ح�سب كل حالةح�سب احلالة

البيــــــــــــانم
الر�سم املقرر

 بالريال العماين
املالحظــــــــــات

1
ور�سة تدريبية 

لأ�سا�سيات الأر�ساد اجلوية 
50

ليوم واحد 

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س(

2
ور�سة تدريبية مف�سلة 

لتقنيات الأر�ساد اجلوية 
200

لأ�سبوع واحد 

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س (

3
دورة درا�سية فـي الأر�ساد اجلوية

 ) الف�سيلة الرابعة ( 
1000

لل�سخ�س الواحد 

)احلد الأدنى 5 اأ�سخا�س(

تابع :2   ر�سـوم خدمـات الأر�سـاد اجلويـة : 
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املــادة ) 85 (

ر�سـوم الرتاخيـ�ض وال�سهــادات والإجـازات

1 - ت�سجيـــــل الطائـــــرات : 

البيـــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

اإ�سدار �سهادة الت�سجيل لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة

 اأو اأي جزء منه . 

1.5

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة . 2

700اإدخال الرهن اأو اتفاقية التاأجري .3

50اإدخال اإ�سعار الأ�سبقية على ال�سهادة .4

50اإدخال وثيقة ال�سمانات على ال�سهادة .5

50التعديل فـي البنود ) 3 ، 4 ، 5( من هذا اجلدول .6

50فك الرهن فـي ال�سهادة .7

150طلب حجز عالمات ت�سجيل حمددة لكل طائرة .8

150اإ�سدار �سهادة ت�سجيل موؤقتة . 9
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 2 - �سهـــادة اجلـــــدارة اجلويـــــة :

3 - اإ�سدار �سهادة اعتماد تركيب اأجهزة الت�سالت : 

       

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

اإ�سدار �سهادة اجلدارة اجلوية لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة 

اأو اأي جزء منه .

8

2

جتديد �سهادة اجلدارة اجلوية لكل )100( مائة كيلوجرام 

من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة 

اأو اأي جزء منه .

8

3

اإ�سدار �سهادة اجلدارة اجلوية للت�سدير لكل )100( مائة 

كيلوجرام من الوزن الأق�سى امل�سرح به لدى الوقوف 

فـي ال�ساحة اأو اأي جزء منه .

8

50ا�ستبدال ال�سهادة . 4

150اإ�سدار �سهادة جدارة جوية موؤقتة . 5

1500اعتماد طراز جديد للطائرة . 6

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

210اإ�سدار �سهادة اعتماد تركيب اأجهزة الت�سالت . 1

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة . 2
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4 - �سهادة ال�سجيج :

5 - اعتماد موؤ�س�سات ال�سيانة والت�سميم :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

500اإ�سدار �سهادة ال�سجيج .1

50ا�ستبدال / تعديل ال�سهادة .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة �سيانة .1

2
اإ�سدار وجتديد اعتماد 

موؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية ) كل �سنتني ( .
2500

3
اإ�سدار وجتديد اعتماد

موؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية ) كل �سنتني ( .
1200

250اإ�سدار وجتديد اعتماد موؤ�س�سة �سيانة اخلط ) كل �سنتني ( .4

700اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية . 5

300اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية . 6

150اإ�سافة اعتماد اأهلية ملوؤ�س�سة �سيانة اخلط . 7

50ا�ستبدال / تعديل العتماد . 8

1300اإ�سافة / جتديد مواقع جديدة ملوؤ�س�سة ال�سيانة الكبرية . 9

10
اإ�سافة / جتديد مواقع جديدة

 ملوؤ�س�سة ال�سيانة ال�سغرية وموؤ�س�سة �سيانة اخلط . 
700

350طلب اعتماد موؤ�س�سة ت�سميم .11

1000اإ�سدار وجتديد اعتماد موؤ�س�سة ت�سميم ) كل �سنتني ( . 12
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6 - ر�سوم الت�سجيل لطائرة م�ستاأجرة لأكرث من )5( خم�سة اأيام :

 اأ - طائرات اأجنبية الت�سجيل موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل عمانية : 

ب - طائرات عمانية الت�سجيل موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل اأجنبية : 

ج - طائرة ناقل جوي عماين موؤجرة حلامل �سهادة ت�سغيل عمانية : 

7 -  اعتماد طائرات ذات الت�سغيل على املدى الطويل مبحركني :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1500وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

4200وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1500وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

4200وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي 5.700 كجم .1

2000وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

2800اإ�ســـــدار العتمــــــــاد . 1

1400اإعـــــادة اإ�ســــــدار العتمـــــــاد . 2
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8 - �سهــادة الت�سغيــــل اجلـــــوي : 

اأ - اإ�سدار �سهادة الت�سغيل اجلوي لكل طائرة : 

ب - الر�سوم ال�سنوية ل�سهادة الت�سغيل اجلوي :

 

9 - ت�سريح بالت�سغيل اجلوي لكل طائرة : 

  

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

7000وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي5.700  كجم .1

21000وزن الإقــالع امل�ســرح بـه اأكرب من5.700 كجــــم .2

300اإ�سافة اأو تعديل موا�سفات الت�سغيل .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

5000وزن الإقالع امل�سرح به اأ�سغر من اأو ي�ساوي5.700  كجم .1

15000وزن الإقالع امل�سرح به اأكرب من 5.700 كجم .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700اإ�سدار الت�سريح .1

450جتديد الت�سريح .2

100اعتماد الطائرات بدون طيار/ التحكم فـيها عن بعد .3
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املــادة ) 86 (

اأول : ر�سوم اإجازات املهند�سني وهيئة القيادة واأع�ساء الطاقم واملرحلني اجلويني :

1 - اإجازة مهند�س �سيانة طائرات :

2 - اإجازة اأع�ساء هيئة القيادة ) الطيارون واملهند�سون اجلويون ( : 

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

35اختبار حتريري لإ�سدار الإجازة .1

170اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .2

100ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة .3

50اإ�سافة اأهلية لكل طراز .4

50اإ�سدار فئة اإ�سافـية بطراز اأو بدون طراز .5

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

70اختبار حتريري لإ�سدار الإجازة . 1

300اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات . 2

150ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة . 3

اأهليـــات اإ�سافـيـــة : 4

60اأ - الطراز . 

60ب - املدرب . 
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3 - اإجازة طاقم ال�سيافة :

4 - اإجازة املرحلني اجلويني :

 

ثانيا : اعتماد موؤ�س�سات التدريب واأجهزة املحاكاة :

1 - اعتماد موؤ�س�سات التدريب على ال�سيانة :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

70اإ�سدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .1

50ا�ستبدال / بدل فاقد لالإجازة .2

15اأهلية اإ�سافـية على الطراز .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

140اإ�سدار وجتديد الإجازة لكل �سنتني .1

70ا�ستبدال / بدل فاقد .2

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة التدريب على ال�سيانة .1

1400اإ�سدار وجتديد العتماد كل �سنتني .2

700التدريب على الطراز .3

450اعتماد املـواد ) الطراز ( .4
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2 - موؤ�س�سات تدريب الطيارين :

3 - اعتماد موؤ�س�سات تدريب الطريان الأخرى :

  

4- اعتماد اأجهزة املحاكاة :

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350طلب اعتماد موؤ�س�سة تدريب الطيارين .1

7000اإ�سدار وجتديد ترخي�س املوؤ�س�سة لكل �سنتني .2

2800تدريب ملنح اإجازة خط جوي .3

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1
طلب اعتماد موؤ�س�سات / مراكز تدريب الطريان 

الأخرى .
350

2
اإ�سدار وجتديد العتماد كل �سنتني .

500

3
اعتماد حمدد 

)مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات( .
50

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1100اإ�سدار / م�سادقة وجتديد كل �سنتني .1

500تعديل العتماد .2

50ا�ستبدال / بدل فاقد .3
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ثالثا : ت�ساريح نقل املواد اخلطرة :

املــادة  ) 87 (

ر�ســــوم املغــــادرة

الدولية مبطارات  الرحالت اجلوية  امل�سافرين على  الركاب  ر�سم مغادرة جلميع  يح�سل 

ال�سلطنــــة ، والركـــــاب املحـــــوليــــن علـــــى رحـــــالت اأخــــرى فـــــي الرحـــــالت اجلوية الدوليـــة 

فـي مطارات ال�سلطنة ، وركاب الرحالت الداخلية ، وذلك على النحو الآتي :

وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم الفئات الآتية :

1 - الركاب الذين تقل اأعمارهم عن )2( �سنتني .

2 - اأفراد الطاقم اجلوي امل�سافرين بالزي الر�سمي ، حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية 

واخلا�سة بخطوطهم اجلوية .

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

350تقدمي طلب نقل املـواد اخلطرة .1

1000اإ�سدار وجتديد ت�سريح عام )كل �سنتني( .2

70اإ�سدار ت�سريح حمدد .3

الر�ســـــمامل�صافـــــر

)10( ع�سرة ريالت عمانيةامل�سافر الدويل .

)1( ريال عماين واحدامل�سافر العابر )ترانزيت( .

)1( ريال عماين واحدامل�سافر املحــــول على الرحــــالت املحليــة .
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وفـي تطبيق حكم هذه املـادة يكون للم�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :

1 - امل�سافــــر الدولـــــي : 

      امل�صافر على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات ال�صلطنة . 

2 - امل�ســــافر العــــابر )الرتانزيت( :

اأ - امل�صافر الذي ي�صل للمطار برحلة جوية ثم يحول اإىل رحلة جوية اأخرى دون 

مغادرة منطقة العبور )الرتانزيت( فـي املطار .

ب - امل�صافــــر الــــذي يكمــــل رحلتــــه علـــى متــــن ذات الطائـــرة بنفــــ�س رقــــم الرحلــــة 

التي و�صل بها ، ول يغادر منطقة العبور )الرتانزيت( فـي املطار .

3 - امل�ســافر املحــول على الرحــالت املحليـة : 

      امل�صافـر الــذي ي�صـل علــى متــن رحلــة جويــة حمليــة اأو دوليــة ، ويكمــل رحلتــه علــى 

متــن رحلة جوية حملية فـي حدود ال�صلطنة .

وتقــــوم ال�صركــــة القائمة باإدارة املطار بجمع املبالغ امل�صتحقة من ر�صوم املغادرة اأو التحويل 

من جميع الركاب امل�صافرين عـلى الرحالت الدولية فـي املطار . 

وتتولــى الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي ت�صلــم هــذه الر�صــوم فـي املطــارات التــي ل تديرهــا 

اأي �صركة ، وفـي جميع احلالت يكـون حت�صيل الر�صوم على النحو الآتي :

اأ - عــــلى �صركـــــات الطريان العاملـــــة فـي ال�صلطنة اإفادة مكاتبهـا ووكالئهـــا الذيـــن 

تتعامل معهم ، بالإ�صافـــة اإىل احتاد النقـل اجلـوي الدويل )IATA( ، حت�صيل 

ر�صوم املغادرة والتحويل لكـل م�صافر فـي وقت اإ�صــدار التذكرة .

ب - تقـــوم ال�صركـــة القائمـــة علـــى خدمـــات الطيــران بتوفـري قائمة �صهريــــــة لإدارة 

�صركــات  ال�صلطنــة علــى متــن رحــالت جميــع  غــادروا  الذيــن  بالركـــاب   ، املطـــــار 

الطريان العاملة فـي ال�صلطنة .
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املدنـــي  للطيــــران  العامـــة  الهيئـــة  اأو  املطـــار  اإدارة  على  القائمة  ال�صركـة  ت�صــدر   - ج 

املطالبـــات املالية خـالل الأ�صبـوع الأول مــــن ال�صهــــر الــتايل وتر�صلها اإىل �صركـــــات 

الطريان العـاملة فـي ال�صلطنة .

د - يجــب عــــــلى �صركـــــات الطريان العاملـــــة فـي ال�صلطنـــة فـي غ�صـــــون )3( ثالثـــة 

اأ�صابيـــــــع من ت�صلم املطالبات ، ت�صوية الر�صوم التي يتم جمعها اإىل ال�صركة القائمة 

باإدارة املطار اأو الهيئة العامة للطريان املدين .

هـ - تتحمل �صركات الطريان العاملة فـي ال�صلطنة تكلفة املغادرة اأو التحويل امل�صتحق 

امل�صـافرين الذين تركوا ال�صلطنة من خاللها دون دفع هذه  اأي من الركاب  من 

الر�صوم لأي �صبب مــــن الأ�صبــــاب ، �صــــواء كانــت التذاكــر قــد �صــدرت مــن ال�صركــة 

مبا�صرة اأو عن طريق وكالئهم فـي ال�صلطنة اأو فـي اخلارج .

املــادة ) 88 (

ر�سـوم خدمـات الرقابـة والتفتيـ�ش

1 - حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم خدمات الرقابة والتفتي�س التي يقوم بها مهند�صو 

ومفت�صو �صالمة الطريان و�صالمة املطارات و�صالمة املالحة اجلوية واأمن الطريان 

امل�صغلني و�صركات الطريان  والت�صهيالت على مزودي اخلدمات وامل�صغلني وحمطات 

وموؤ�ص�صات ال�صيانة ، وذلك على النحو الآتي :

اأ - بالن�صبة للعاملني وفق قانون اخلدمة املدنية :

     البدل املقرر عن كل يوم من اأيام املهمة التي يقوم بهــا املهنــد�س اأو املفتــ�س ح�صــب  

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفـيذية .

ب - بالن�صبة للعاملني بعقود خارج نطاق قانون اخلدمة املدنية :

     )200( مائتــــا ريــــال عمانـــي عـــن كــــل يــــوم مـــن اأيــام املهمة التي يقوم بها املهند�س 

اأو املفت�س ما مل ين�س العقد على خالف ذلك .
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2 - فـي جميع الأحوال يتحمل مزود اخلدمة اأو امل�صغل اأو موؤ�ص�صة ال�صيانة ما ياأتي :

 اأ - تذاكر ال�صفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل اإىل بلد املهمة والعك�س .

ب - ر�صوم تاأ�صريات الدخول الالزمة للمهمة .

املــادة ) 89 (

ر�سـوم طلبـات مزاولـة بعـ�ش الأن�سطـة املتعلقـة بالطيـران

حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم طلبات مزاولة الأن�صطة الآتية : 

البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

700ن�صاط نقل الركاب املنتظم الدويل .1

450ن�صاط نقل الركاب غري املنتظم الدويل .2

450ن�صاط نقل ال�صحن اجلوي الدويل .3

450ن�صاط نقل الركاب املنتظم وغري املنتظم الداخلي .4

300ن�صاط نقل الركاب حتى 20 راكبا .5

6
الن�صاطات التي تدخل فـي نطاق ال�صياحة 

)مثل البالونات والريا�صات اجلوية( .
150

300ن�صاط الأعمال اجلوية .7

املــادة )2(  

ت�صاف مادتان برقمي )90( و )91( اإىل الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين امل�صار 

اإليها ، ن�صهما الآتي :
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املــادة ) 90 (

ر�ســوم �سالمــة املالحــة اجلويــة

حت�صل �صلطة الطريان املدين ر�صوم �صالمة املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها عند 

تقدميها من طرف غري حكومي ، وذلك على النحو الآتي :

1 - اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــان م

350
طلب اعتماد موؤ�ص�صات  ت�صميم اإجراءات خدمات

املالحة اجلوية .
1

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات ت�صميم اإجراءات 

خدمات املالحة اجلوية )كل �صنتني( .
2

350 طلب اعتماد موؤ�ص�صات خرائط املالحة اجلوية . 3

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات خرائط  املالحة 

اجلوية )كل �صنتني( . 
4

350 طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان . 5

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان 

)كل �صنتني( .
6
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الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــان م

350 طلب اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية . 7

1500
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية 

)كل �صنتني( .
8

350
طلب اعتماد مقدمي الت�صالت 

وامل�صاعدات املالحية .
9

2000
اإ�صدار وجتديد اعتماد الت�صالت 

وامل�صاعدات املالحية )كل �صنتني( .
10

350
طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان للمطارات 

. )AFIS(
11

1000
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان 

للمطارات)AFIS( )كل �صنتني( .
12

350 طلب اعتماد مقدمي احلركة اجلوية . 13

2000
اإ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي احلركة اجلوية 

)كل �صنتني( .
14

تابع : اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
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البيــــــــــــــــانم
الر�سم املقرر 

بالريال العماين

1

طلـــــب اعتمـــــــاد موؤ�ص�صـــــــات التدريـــــــــب املرتبطــــــــة 

بخدمات املالحة اجلوية لأي من املجالت الآتية :

 اأ - احلركة اجلوية .

ب - الأر�صاد اجلوية . 

ت - معلومات الطريان .

ث - املالحة اجلوية .

ج - اإجراءات وخرائط املالحة اجلوية .

ح - اأي جمال اآخر مرتبط بخدمات املالحة اجلوية .

350

2

اإ�صدار وجتديد اعتماد موؤ�ص�صات التدريب 

املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية )كل �صنتني( .

1500

3

اعتماد مقررات موؤ�ص�صات التدريب 

املرتبطة  بخدمات املالحة اجلوية .

100

2 -  اعتماد موؤ�س�سات التدريب املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية :
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املــادة ) 91 (

ر�ســوم �سالمــة واأمــن املطــارات

1 - ر�سوم تراخي�ش �سالمة واأمن املطارات :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
البيــــــــــــــــان م

1000 طلب ترخي�س املطار . 1

5000 اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س املطار )كل �صنتني( . 2

5000 اإعادة مترين طوارئ .  3

ريال واحد

ر�صوم �صالمة واأمن املطارات لكل وحدة ر�صوم 

)وحدة الر�صوم هي راكب دويل واحد )مغادر اأو حمول( 

اأو ب�صائع �صحن �صادرة مبا يقارب 200 مائتي كجم( 

يتم حت�صيلها عن طريق ال�صركات امل�صغلة للمطارات .

4

350
طلب ترخي�س مركز تدريب مكافحة احلرائق 

فـي جمال الطريان .
5

3000
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س مركز تدريب مكافحة 

احلرائق )كل �صنتني( .
6

350
طلب ترخي�س مركز تدريب �صالمة 

واأمن الطريان املدين .
7

3000
اإ�صدار اأو جتديد ترخي�س مركز تدريب 

�صالمة واأمن الطريان املدين )كل �صنتني( . 
8

ريال واحد
اإ�صدار ترخي�س ع�صو طاقم الطائرة 

للناقلني الوطنيني .
9
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2 -  ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :

الر�سم املقرر 

بالريال العماين
التفا�سيــل م

2000
خدمــــات ا�صت�صاريــــة اأوليــة حــول اإن�صــاء/

تطوير مطارات جديدة .
1

25
تقييــم طلــب اإنـ�صـاء مبنــى �صكنـي ت�صــل م�صاحــة 

البناء حتى )1000( األف مرت مربع .
2

100
تقييـــم طلـــب اإن�صـــاء مبنــــى �صكنـــي تزيـــد م�صاحـــة 

البنــاء على )1000( األف مرت مربع .
3

50
تقييم طلب اإن�صاء مبنى غري �صكني/حكومي ت�صل 

م�صاحة البناء حتى )1000( األف مرت مربع .
4

200
تقييم طلب اإن�صاء مبنى غري �صكني/حكومي تزيد 

م�صاحة البناء على )1000( األف مرت مربع .
5

200 للهيكل

تقييم طلب ا�صتخدام/اإن�صاء/تركيب اأبراج/اأعمدة/

�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة 

ذات الطبيعة الدائمة .

6

100 للهيكل

تقييم طلب ا�صتخدام/اإن�صاء/تركيب رافعات/

اأبراج/اأعمدة/�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة

 ذات الطبيعة املوؤقتة .

7

100
تقييــم طلــب تركيــب كيبل كهرباء/ات�صالت بني 

اأبراج/اأعمدة/�صقالت وغريها من الهياكل املماثلة .
8

50 طلب زيادة ارتفاع مبنى . 9

جماين تقييم طلب اإن�صاء دور للعبادة . 10
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الر�سم املقرر 

بالريال العماين
التفا�سيــل م

100
تقدمي خدمة درا�صة جوية لالأرا�صي التي ت�صل 

م�صاحتها )1000( األف مرت مربع .
11

250
تقدمي خدمة درا�صة جوية لالأرا�صي التي تزيد 

م�صاحتها على )1000( األف مرت مربع .
12

 150 اإجراء درا�صة حماكاة لكل مبنى .  13

 100
اإجراء درا�صة حماكاة م�صروع اأبراج الت�صالت

 وخطوط الكهرباء اأو الرافعات الربجية اأو غري ذلك .
14

50 تقدمي طلب تركيب لفتة اإعالنية . 15

 200 تقييم طلب اإن�صاء م�صار خط كهرباء . 16

 25 تقييم طلب ت�صوير جوي ) الطائرات بدون طيار( . 17

25 تقييم طلب ت�صغيل اإ�صاءات ليزر . 18

 100 تقدمي طلب اإطالق األعاب نارية . 19

 50
تقدمي املوافقة على اأن�صطة متنوعة مثل : 

) منطاد - بر�صوت - طائرة برمائية - طائرات ورقية( .
20

يحدد ال�صعر ح�صب 

الطلب بحد اأدنى 

)50( ريال عمانيا

خدمات اأخرى ذات عالقة باملطارات وعوائق الطريان .  21

 

تابع : ر�صوم خدمات حماية املطار والطريان :
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1140(

وزارة العـــــدل

قــــرار لـجنة قبول املحامني

رقم 2016/2/53

باإعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ساأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإلـــى قـــرار جلنـــة قبـــول املحاميــن رقـــــم 2010/8/57 بتاأ�سيـــــ�س �سركـــــة / �سعيــــد الوهيبــي 

و�سعيد الكلباين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة ( ،

واإلــى حم�ســر اجتماع ال�سركــاء املوؤرخ فـي 2015/12/20م املت�سمـن حــل ال�سركـــة ،

واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2016/2 بتاريخ 2016/3/6م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حـــل �سركــــــة /�سعيـــــد الوهيبـــــي و�سعيــــــد الكلبانــــــي للمحامــــــاة وال�ست�ســـــارات القانونيــــــة 

) �سركــة مدنيـــة للمحاماة ( مـن �سجــل قيــد ال�سركــــات .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 26 / 5 / 1437هـ 

الموافــق :   6  / 3 / 2016م
د . �شالــــــم بن حميـــــــد ال�شوافـــــي

                                                                                 قـــــا�س باملحكمــــــة العليــــــــــا

نائب رئي�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيـل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القــرار الــوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظــام ت�شكيـــل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن عمال �شركة العنقـاء للت�شغيل وال�شيانة تقدمـــوا اإلــى املديريـة العامــة للرعايــة العماليـــة 

بالوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض على هذا 

الطلب ، على اأن يكـون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات امل�شكلة 

بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

اإعــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 67/ 2008 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 77024

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الع�سائر على اأنواعها ، ع�سري الفواكه على اأنواعه ، 

وذلك �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )32( .  

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 31671 ، دبـي ، الإمـارات العربيـة املتحـدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/4

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 77025  

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الع�سائر على اأنواعها ، ع�سري الفواكه على اأنواعه ، 

وذلك �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )32( .  

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم : مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 31671 ، دبـي ، الإمـارات العربيـة املتحـدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/4

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 77606  

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة الإنارة ، امل�سابيح على اأنواعها ، امل�سابيح الكهربائية ، 

امل�سابيح امل�سـعة على اأنواعها ، وذلك  �سمن حدود وقوعها  فـي الفئة )11( .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�سـ�سـة الزبري للتجـارة العـامـــة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكتــــب ملـــك خليفـــة جمعـــة النابـــودة ، بــر دبــــي ، احلمريــــة ، 

                                     �ش.ب : 12894 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/5

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 78423  

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات متاجر بيع بالتجزئة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري )ول ينطوي 

م�ستح�سرات  ببيع  املتخ�س�سة  بالتجزئة  متاجر  بيع  خدمات   ، خدمة  النقل(  على  ذلك 

واأدوات التجميل ، وذلك �سمن حدود  وقوعها فـي الفئة )35( .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي كونكتد العامليـة للتجـارة العامـة )�ش.ذ.م.م(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكتب رقم 105 ، املركز التجاري ملك ال�سيخ خليفة بن زايد �سقر 

                                     اآل نهيان ، �سارع ال�سيخ زايد ، دبـي ، الإمـارات  العربيـة املتحـدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/14

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 83523 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الع�سائر على اأنواعها ، ع�سري الفواكه على اأنواعه ، 

وذلك �سمن حدود وقوعها فـي الفئة   )32(  . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان )�ش.ذ.م.م( 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 31671 ، دبـي ، الإمـارات العربيـة املتحـدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 83524 

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الرافعات ، الونـ�ش ، اآلت الرفع اليدوية والكهربائية ، اآلت الرفع التي تعمــل بال�سـال�ســـل ، 

عربات اجلر اليدوية والكهربائية  والتي تعمل مبحرك ، مالزم التثبيت والرفع الأفقية 

 والعمودية ، املالزم ، من�سات اجلر والنقل ، امل�سـتوعبات ، قوالب الرفع  واجلر ، جميعها 

 �سمن   حدود وقوعها فـي الفئة )7( .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غوم العامليـة �ش.م.ح 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأر�ش رقم اإ�ش 51305 ، جبل علـي ، دبـي ، الإمـارات العربيــة املتحــــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/10/22

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

TOYO	  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 83777 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تاأجري العقارات )مبا فـي ذلك التجاري وال�سكني وحمالت  بيع بالتجزئة واملكاتب( 

 واخلدمات املتعلقة بالعقارات ، خدمات  التقييم  وال�سم�سرة وال�ست�سارة وتوفري املعلومات 

 وتقديـــر القيمـــة  والتمويــل والتاأميــن وال�ستثمــار والإدارة املتعلقــة بالعقــارات ،  خدمـــات 

 الوكالت  العقارية ، اخلدمات املتعلقة بالأمور وال�سوؤون العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفطيم �ش.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 152 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/7

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 83787 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تاأجري العقارات )مبا فـي ذلك التجاري وال�سكني وحمالت  بيع بالتجزئة واملكاتب( 

 واخلدمات املتعلقة بالعقارات ، خدمات  التقييم  وال�سم�سرة وال�ست�سارة وتوفري املعلومات 

 وتقديــر القيمــة  والتمويـــل والتاأميــن وال�ستثمــار والإدارة املتعلقــة بالعقـــارات ،  خدمـــات 

 الوكالت  العقارية ، اخلدمات املتعلقة بالأمور وال�سوؤون العقارية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفطيم �ش.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 152 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/11/7

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

Oman	  festival	  city  

  سيیتى فيیستفالل عمانن
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 84338 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، وامل�سروبات املح�سرة من  اأ�سا�سا من النب ، حبوب الإفطار  القهوة وامل�سروبات املح�سرة 

احلبوب ، والكاكاو ، وال�سوكولتة وال�سكر ، والق�سدة املبي�سة للقهوة واملح�سرة من غري 

الألبان واملعجنات واحللويات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإيليت جولد ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورتكول�ش تر�ست نت ت�سيمربز �ش.ب :   3444 ، روود تاون تورتول 

                                     جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/12/4

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 85349 

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج األعاب الفيديو ال�ستهالكية ، الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�ش املمغنطة ، الأقرا�ش 

 ، املدجمة  البطاقــات   ، املمغنطـــة  الأ�سرطـــة   ، الب�سرية  املمغنطة  الأقـــرا�ش   ،  الب�سريـــة 

األعاب  لتخزين  برامج  املدمج  دي  فـي  الدي   ، املدجمة  الأقرا�ش   ، اخلراطي�ش  املدجمة 

األعـــاب الفيديو ال�ستهالكيـــة ، بطاقـــات  ،  و�سائط تخزين برامج  الفيديـــو ال�ستهالكيـــة 

�سا�سات  من  اللوحيـــة  الألعـــاب  برامج   ، األعـــاب  الفيديو  ال�ستهالكيـــة  لربامج  الذاكـــرة 

الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،  الدوائر الإلكرتونية ، الأقرا�ش  املمغنطة ، الأقرا�ش 

 ، املدجمة  البطاقات   ، املمغنطة  ،  الأ�سرطة  املمغنطة  الب�سرية  الأقرا�ش   ، الب�سرية 

اخلراطي�ش املدجمة ،  الأقرا�ش املدجمة ، الدي فـي  دي املدمج ، وغريها من و�سائل تخزين 

برامج الألعاب اللوحية من �سا�سات الكري�ستال  ال�سائل  التي حتمل باليد ، و�سائط تخزين 

KOPIKO	  Java	  Coffee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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برامج الألعاب اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل  التي حتمل باليد ، بطاقات الذاكرة 

 لربامج الألعاب اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي  حتمل باليد ، برامج األعاب 

 ، الب�سرية  ،  الأقرا�ش  املمغنطة  الأقرا�ش   ، الدوائر  الإلكرتونية   ، الإلكرتونية  الفيديو 

الأقـــرا�ش الب�سريـــة املمغنطـــة ، الأ�سرطـــة املمغنطـــة ، البطاقـــات  املدجمـــة ،  اخلراطيـــ�ش 

، وغريها من و�سائل  تخزين برامج  املدمج  الدي فـي دي   ، الأقرا�ش املدجمة   ، املدجمة 

األعاب الفيديو الإلكرتونية ،  و�سائط تخزين برامج األعاب الفيديو الإلكرتونية ،  بطاقــات 

الذاكرة لربامج األعاب الفيديو الإلكرتونية ، برامج الكمبيوتر القابلة  للتنزيل والتحميل ، 

برامج الألعــاب لأجهزة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتـــر ، الدوائــر الإلكرتونيـــة ، الأقــرا�ش 

 املمغنطـــة ، الأقـــرا�ش  الب�سريـــة ، الأقـــرا�ش الب�سريـــة املمغنطـــة ، الأ�سرطـــة املمغنطـــة ، 

البطاقـــات  املدجمــة ، اخلراطيـــ�ش املدجمـــة ، الأقـــرا�ش املدجمـــة ،  الــدي فـي دي املدمــج ، 

وو�سائــــط التخزيـــن  لتخزيــــن برامــج الكمبيوتـــر ،    اأجهــــزة الكمبيوتـــر املحمولـــــة ، اأجهــــزة 

الكمبيوتر ، �سا�سات  اأجهزة  الكمبيوتر ، املحطات املحمولة لعر�ش املن�سورات الإلكرتونية ، 

الأجهزة   ، الكمبيوتر  الإلكرتونية  لأجهزة  الأقالم   ، لأجهزة  الكمبيوتر  املفاتيح  لوحات 

الأقرا�ش   ، الذاكرة  وحدات   ، الفال�ش  ذاكرة  ،  بطاقات  واأجزاوؤها  الإلكرتونية  والآلت 

الب�سرية  الفارغة ، والأقرا�ش املمغنطة  الفارغة ، والأقرا�ش املدجمة الفارغة ، والبطاقات 

اأ�سرطة الهواتف   ، األعاب  الهواتف  اخللوية ، الهواتف اخللوية  املمغنطة الفارغة ، برامج 

اخللوية ، قطع واك�س�سوارات الهواتف  اخللوية ، الكاميــرات الرقميــة ، كاميــرات  الفيديــو ، 

اأجهزة عر�ش الدي فـي دي ، م�سجالت دي فـي  دي ، اأجهزة اإ�سدار وبث ال�سوت ، م�سجالت 

ال�سوت ، الأجهزة املحمولة  لت�سجيل واإ�سدار  املو�سيقى ، الأجهزة املحمولة لت�سجيل واإعادة 

اإنتاج الفيديو ، اأجهزة ت�سجيل واإعادة اإنتاج  الفيديــو ، �سا�سات  ل�ستقبال البث التلفزيونـي ، 

اأجهزة ا�ستقبال البث التلفزيوين والإر�سال  التلفزيونــي ، اأجهـــزة دوزنة البـث التلفزيونــي ، 

 اآلت واأجهـــزة  الت�ســـالت ال�سلكيــــة والال�سلكيــــة ،  عــــداد اخلطـــى ، اأجهـــزة واأدوات القيـــا�ش 

،    الربامج القابلة  ، البطاريات  القابلة  لإعادة ال�سحن  ، البطاريات واخلاليا  اأو الختبار 

للتنزيــل والتحميل وغريها من البيانات الإ�سافية لأجهــزة  األعـــاب الفيديـــو ال�ستهالكيــة ، 

 الربامج  القابلة للتنزيل والتحميل وغريها من البيانات الإ�سافية  لأجهزة األعاب الفيديو 

الإلكرتونية ،     الربامج القابلة للتنزيل والتحميل  وغريها من البيانات  الإ�سافية لالأجهزة 

اللوحيـــة من �سا�ســـات الكري�ستـــال ال�سائـــل التي حتمـــل باليـــد ، الربامــج القابلـــة  للتنزيـــل 
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 والتحميـــل وغريهـــا من البيانـــات الإ�سافيـــة لأجهـــزة الكمبيوتــر ، امل�سرعـــات     اأو بنـــدولت 

التلقائي  الأداء  برامج  مع  امل�سجلة  والأقرا�ش  املدجمة  الإلكرتونية  الدوائر   ،  الإيقاع 

لالآلت  املو�سيقيــة الإلكرتونيـــة ، الأقـــرا�ش املدجمـــة امل�سجلـــة ، ت�سجيالت  الفونوغــراف ، 

ملفات  املو�سيقى القابلة للتنزيل والتحميل ، الأفالم ال�سينمائية املك�سوفة ، الأفالم ال�سفافة 

املك�سوفة ،  حامالت  الأفالم ال�سفافة ، ملفات ال�سور القابلة للتنزيــل والتحميــل ، اأقــرا�ش 

الفيديو امل�سجلة  واأ�سرطة الفيديو ، املن�سورات الإلكرتونية ،  اأجهزة واآلت الت�سوير ، اأجهزة 

واآلت الت�سوير  ال�سينمائي ، الأجهزة والآلت الب�سرية .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نينتـنـدو كـو ، ليمتـد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11-1 ، هكوتـــات - �سـو ، كاميـتـوبــــا ، ميـنـامـي- كـــو ، كيوتــــو- �ســـي ، 

                                     كيوتـو ، اليـابـان

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 85350 

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وبطاقات  التحكـــم  وق�سبـــان   ، التحكـــم  اأجهـــزة   ، ال�ستهالكيـــة  الفيديــــو  األعـــاب  اأجهـــزة 

الفيديو  باألعاب  التحكم  الأفالم  الواقية لأجهزة   ، ال�ستهالكية  لألعاب  الفيديو  الذاكرة 

الأقالم   ، ال�ستهالكية  الفيديو  باألعاب  التحكم  لأجهزة  لوحات  املفاتيح   ، ال�ستهالكية 

 الإلكرتونية لأجهزة التحكم باألعاب  الفيديو ال�ستهالكية ، �سماعات لأجهزة األعاب الفيديو 

ال�ستهالكية ، امليكروفونات  لأجهزة  األعاب الفيديو ال�ستهالكية ، �سا�سات العر�ش لأجهزة 

األعاب الفيديو ال�ستهالكية ،  حمولت التيار املرتدد لأجهزة األعاب الفيديو  ال�ستهالكية ، 

البطاريات القابلة لل�سحن لأجهزة  التحكم باألعاب الفيديو ال�ستهالكيــة ، قواعــد ال�سحــن 

باألعاب  الواقية لأجهزة التحكم  ،  الأغطية  باألعاب  الفيديو ال�ستهالكية  لأجهزة التحكم 
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الفيديو ال�ستهالكية ، علب لتخزين اأجهزة التحكم  باألعاب الفيديو  ال�ستهالكية ، قطع 

غيار وو�ســالت والأجهــزة املحيطة لألعاب الفيديـــو  ال�ستهالكيـــة ، اأجهزة األعاب الفيديــو 

الإلكرتونيـــة ، اأجهـــزة  التحكــــم ، وق�سبــــان التحكــم وبطاقـــات  الذاكـــرة لألعـــاب الفيديـــو 

، وق�سبـــان التحكـــم وبطاقات الذاكـــرة  لألعـــاب  الفيديـــو  اأجهـــزة التحكـــم   ، الإلكرتونيـــة 

الإلكرتونية ، �سا�سات العر�ش لأجهزة األعاب الفيديو الإلكرتونية ، قطع غيار  وو�سالت 

والأجهزة املحيطية لألعاب  الفيديو الإلكرتونية ، ورق اللعب وتوابعها ولوازمها ،  اأجهزة 

الألعاب اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،  اأجهزة التحكم ،  وق�سبان 

حتمل  التي  ال�سائل  الكري�ستال  �سا�سات  من  اللوحية  لالألعاب  الذاكرة  وبطاقات  التحكم 

 باليد ، الأفالم  الواقية ل�سا�سات العر�ش لالأجهزة اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل 

التي  حتمل باليد ، حمولت التيار لالأجهزة اللوحية  من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي 

حتمل باليد ،  لوحات املفاتيح لالأجهزة اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل  

باليــــد ، �سماعــــات  لالأجهــــزة اللوحيـــة من �سا�ســـات الكري�ستـــال ال�سائل التي حتمل باليد ، 

امليكروفونـــــات لالأجهــــزة  اللوحيــــة من �سا�ســــات  الكري�ستـــــال ال�سائـــــل التي حتمـــــل باليــد ، 

 ، باليد  حتمل  التي  ال�سائل  الكري�ستال  من  �سا�سات  اللوحية  لالأجهزة  العر�ش  �سا�سات 

 البطاريات القابلة لل�سحن لالأجهزة اللوحية من  �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل 

باليد ، قواعد ال�سحن لالأجهزة اللوحية  من �سا�سات  الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ، 

الأقالم الإلكرتونية لالأجهزة اللوحية من �سا�سات  الكري�ستال ال�سائل التي حتمل  باليد ، 

 ، باليد  حتمل  التي  الكري�ستال  ال�سائل  �سا�سات  من  اللوحية  لالأجهزة  الواقية  الأغطية 

، قطع  باليد  التي  حتمل  ال�سائل  الكري�ستال  اللوحية من  �سا�سات  علب تخزين لالأجهزة 

قطع  غيار  وو�سالت   ، ال�ستهالكية  الفيديو  لألعاب  املحيطية  والأجهزة  وو�سالت  غيار 

والأجهزة املحيطية لالألعاب اللوحية من �سا�سات الكري�ستال ال�سائل التي  حتمل باليد ، 

الألعاب ، الآلت واملعدات  الرتفيهية لال�ستخدام فـي مدن املالهي واملتنزهات  الرتفيهية 

على اأنواعها عدا األعاب الفيديو الإلكرتونية ، األعاب احليوانات  الأليفة ،    الدمى ،  الألعاب 

املحمولة ،    ورق اللعب اليابانية وامل�سماة اأوتاغاروتا ، ال�سطرجن الياباين امل�سمى  �سوغي ، 

ورق  اللعب على اأنواعه وجميع ملحقاته ، الرند ، األعاب الرند اليابانية امل�سماة  �سوغوروكو ، 

اأكواب الرند ، األعاب املربعات  واملعينات والداما ال�سينية ، األعاب ال�سطرجن  واألواحها ، رقع 
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واألعاب الداما وال�سطرجن ، اأجهزة الرتفيه واللعب ، الدومينو ،  بطاقات واأوراق  اللعب على 

اأنواعها ، بطاقات واأوراق اللعب اليابانية امل�سماة هانافودا ،    لعبة املاه جونغ ، اآلت  واأجهزة 

 اللعب ، معدات ولوازم لعبة البلياردو ، املعدات الريا�سية ، معدات �سيد ال�سمك .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نينتـنـدو كـو ، ليمتـد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11-1 ، هكوتـــات - �ســــو ، كاميـتـوبــــا ، ميـنـامـــي- كـــو ، كيوتــــو- �ســـي ، 

                                     كيوتـو ، اليـابـان

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/1/16

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم : 94822 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معكرون )معجنات( ، قطع حلوى )حلويات( ، رقائق ذرة ، بوظة   )اآي�سكرمي( ، ب�سكويت ، 

ب�سكويت من ال�سعري  املنبت )امللت( ، قهوة ،  حلويات ، �سوكولتة ، كيك ، كعك ، معجنات ، 

فطائر ، �ساي ، تورتات   )كيك بالفواكه( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سنابل ال�سالم لل�سناعات الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

�ملهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الدائري ال�سرقي قبل اإ�سارة  خمرج 14 �ش.ب : 123135 ر.ب : 11741 ، 

                                     الريا�ش - اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/4/28

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 474 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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عبداللـه بن علـي بن م�شيمـل الها�شمـي 

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة 

ل�شركة ال�شرعـة العاليـة للم�شاريـع ال�شاملـة - تو�شيـة

العاليــة  ال�سرعــة  اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة  الها�سمي  يعلن عبداللـه بن علــي بن م�سيمل 

للم�ساريـع ال�ساملـة - تو�سية ، وامل�سجـلـــة لـدى اأمانــة ال�سجل التجاري بالرقم 1146659 ، 

وفقــــا التـفـــــاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2016/2/28م ، وللم�سفــــي وحــــده حـق متثيــــل ال�سركــــة 

فــي الت�سفيـــة اأمــــام الغيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفي فــــي كافــة االأمـــور التي تتعلـــق 

باأعمال ال�ســركــــة علـى العنـوان التالــي :

واليـة بهــالء - احلبــي

 �ص.ب : 1 ر.ب : 618

هاتـف رقـم : 99351727

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�شفــــــــــي
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هـالل بن خلفـان بن �شليمـان ال�شليمـي

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة العـروة الوثقـى املتحـدة �ص.م.م[

الوثقى  العروة  �سركــة  بت�سفيــة  يقــوم  اأنــه  ال�سليمي  �سليمان  بن  خلفان  بن  هالل  يعلـــن 

املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجـلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل التجــاري بالرقــم 1190311 ، وفقـــا التفاق 

ال�سركـاء املـــوؤرخ 2016/3/10م ، وللم�سفـي وحده حـق متثيـــل ال�سركــة فــي الت�سفيــة اأمـــام 

الغيـــــر ، وعلـــى اجلميــــــع مراجعـــــــة امل�سفــي فــــي كافـــــــة االأمـــــور التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــــال 

ال�ســركــــة علـى العنـوان التالــي :

واليــة اإزكــي - اإمطـــي 

�ص.ب : 192 ر.ب : 614

هاتـف رقـم : 99325313

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�شفــــــــــي

حممـود بن �شالـم بن نا�شـر الربخـي

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة الدالئل الوطنية - تو�شية

يعلن حممود بن �سامل بن نا�سـر الربخــي اأنــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركة الدالئل الوطنيــة - 

تو�سية ، وامل�سجـلة لـدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقم 1074982 ، وفقـا التـفـاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2016/2/21م ، وللم�سفي وحده حـق متثيـل ال�سركـة فــي الت�سفية اأمـام الغري ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�ســركة على العنوان التايل :

واليـة بهــالء - حارة البيمـــان

 �ص.ب : 23 ر.ب : 612

هاتـف رقـم : 92105200

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�شفــــــــــي
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