ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1140

ال�سن ــة اخلام�ســة والأربعــون

الأحــد  18جمــادى الثانية 1437هـ

املـواف ـ ــق  27م ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة القـــــوى العاملـــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/74صادر ف ــي  2016/3/22بح ــل نقاب ــات عمالي ــة 5 .
الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2016/50ص ــادر ف ــي  2016/3/24بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الطيــران املدنــي 8 .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة العــــــــدل
قرار جلنة قبول املحامني رقم  2016/2/53ب إ�عــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة .

35

وزارة القــــوى العاملـــــة
�إعــالن ب�شـ ـ�أن طل ــب ت�سجي ــل نقابة عمــاليــة .

36

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
الإعـ ــالنـات اخلا�صــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريــة .

رقم
ال�صفحة
37

�إعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة
عبداللـه بن علـي بن م�شيمـل الها�شمـي
�إعـالن عـن بـدء �أعمال الت�صفي ــة ل�شركة ال�سرعـة العاليـة للم�شاريع ال�شاملة  -تو�صية 46 .
هـالل بن خلفـان بن �سليمـان ال�سليمـي
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفيـة ل�شركة العروة الوثقى املتحدة �ش.م.م .

47

حممـود بن �سالـم بن نا�صـر الربخـي
�إعـالن عـن بـدء �أعمال الت�صفي ــة ل�شركــة الدالئل الوطنيــة  -تو�صية .

47

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة القــوى العاملــة
قـــرار وزاري
رقم 2016/74
ا�ستنـ ـ ــادا �إل ـ ــى قان ـ ـ ــون العم ـ ـ ــل ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رق ـ ـ ــم ، 2003/35
و�إىل القرار الوزاري رقـ ـ ــم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــل النقابــات العماليــة الواردة فـي الك�شــف املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :مـن جمادى الثانية 1437هـ
املوافـــــق  22 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
-5-
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ك�شــف ب�أ�سمــاء
النقابــات العماليــة املحلولــة
م

ا�ســــم النقابــــة

�أ�سبـــــاب احلــــــل

1

نقابة عمال
بنك ات�ش ا�س بي �سي
ال�شرق الأو�سط املحدود

اندماج بنك ات�ش بي �سي ال�شرق
الأو�سط مع بنك عمان الدويل

2

نقابة عمال
�شركة اخلليج للحا�سبات الآلية

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

3

نقابة عمال
�شركة تاول للإن�شاءات

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

4

نقابة عمال
�شركة خط املعلومات

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

5

نقابة عمال
�شركة داينكورب العاملية

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

6

نقابة عمال
�شركة اريك�سون عمان

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

7

نقابة عمال
�شركة بريد عمان

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

8

نقابة عمال
�شركة الرتكي للم�شاريع

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

-6-

تابـــع  :ك�ش ــف ب�أ�سم ــاء النقاب ــات العمالي ــة املحلول ــة :
م

ا�ســــم النقابــــة
نقابة عمال

9

�شركة النجد للنقل والتجارة
واملقاوالت

10
11
12
13
14
15
16
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�أ�سبـــــاب احلــــــل
عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية
�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة وود جروب �سي �سي ليمتد

�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة يحيى للإن�شاءات

�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة الإدراك للتجارة واملقاوالت �أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا
نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة هيل الدولية

�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة الريف

�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

ال�شركة العمانية ل�صناعة الأدوية �أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا
نقابة عمال

عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

�شركة ظفار لتوليد الكهرباء

�أقل من احلد الأدنى املقرر قانونا

-7-
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الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
قــــرار
رقـــم 2016/50
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا �إىل قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/93
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/23ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل نظام الهيئة العامة للطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/43
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /44ن، 2007/
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شـر هــذا الق ــرار فـي اجلريدة الر�سميــة  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريـل 2016م ،
فـيم ــا عـ ــدا امل ـ ــادة ( )87مـ ــن الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ـ ــون الطيــران املدنــي امل�شــار �إليه ــا ،
فـيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليـو 2016م .
�صـدر فـي  15 :من جمادى الثانية 1437هـ
املـوافـــــق  24 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
د� .أحمــد بـن حممــــد بــن �سالـــم الفطي�ســـي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
-8-
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تعديــالت علــى بعـ�ض �أحكـــام
الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل بن�صــو�ص امل ــواد ( )81و ( )83و ( )85و ( )86و ( )87و ( )88و ( )89من الالئحة
التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 81
ر�ســـوم الـمالحـــة اجلويـــة
1 -1ر�س ــوم الرح ــالت العابـ ــرة :
يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت العابرة وفق املعادلة الآتية :
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم
100
م

البيــــــــان

امل�سافة املقطوعة
1
ب�شكل دائري �أكرب
 2عامل وزن الطائرة

املالحظـــــــــات
امل�سافة املقطوعة ب�شكل دائري �أكرب هي امل�سافة الأق�صر
بالكيلو مرتات بني نقاط الدخول واخلروج اخلا�ضعة
لإقليم معلومات ال�سلطنة .
عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة
املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب
 3معدل وحدة الر�سم
بالدوالر الأمريكي املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل الر�سوم عن ( )100مائة دوالر �أمريكي .
ويتـ ـ ــم احت�سـ ـ ــاب ر�سـ ـ ــم تعرف ـ ــة ثابت ـ ــة مببلـ ـ ــغ ( )325ثالثمائ ـ ـ ــة وخم�سـ ـ ــة وع�شري ــن
دوالرا �أمريكيا على الطائرات التي ت�ستخدم امل�سار اجلوي . A-791
-9-
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2 -2ر�سوم الرحالت القادمة واملغادرة من �أي مطار فـي �إقليم ال�سلطنة :
يتم احت�ساب ر�سوم املالحة اجلوية للرحالت القادمة واملغادرة فـي �أي مطار من مطارات
�إقليم ال�سلطنة وفق املعادلة الآتية :
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب
× عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الر�سم
100
م
1

املالحظـــــــــات

البيــــــــان

امل�سافة املقطوعة ب�شكل دائري �أكرب هي امل�سافة الأق�صر
بالكيلومرتات بني نقطة الدخول لإقليم معلومات
امل�سافة املقطوعة
ب�شكل دائري �أكرب ال�سلطنة ومطار الو�صول فـي عمان �أو مطار املغادرة
فـي عمان ونقطة اخلروج من �إقليم معلومات ال�سلطنـ ــة .

 2عامل وزن الطائرة

عامل وزن الطائرة هو العامل املحدد لوزن الطائرة
املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

 3معدل وحدة الر�سم

معدل وحدة الر�سم هو املعدل املحت�سب بالدوالر
الأمريكي املن�شور فـي دليل معلومات الطريان .

وحت�ص ــل ن�سبة (  )%50خم�سـ ــني باملائ ــة مــن الر�سوم املحددة طبق ــا للمعادلة امل�ش ــار
�إليهــا فـي هذا البنــد بالن�سبــة للرح ــالت القادم ــة واملغ ــادرة ب ــني مطارين فـي �إقليــم
ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل الر�سوم عن (  )100مائة دوالر �أمريكي .
املــادة ( ) 83
ر�ســوم الأر�صـــاد اجلويــة
1 -1ر�سوم الإعالن باملوقع الإلكرتوين للهيئة العامة للطريان املدين :
-10-
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البيــــــــان
م

ال�صفحــــــة

1
2
3

ال�صفحة الأوىل
ال�صفحة الثانية
ال�صفحة الثالثة

الر�سم املقرر بالريال العماين
املــدة التي
التكلفة
التكلفة
الأ�سبوعية ال�شهرية تتجاوز ال�شهر
180
200
250
150
170
210
150
170
210

2 -2ر�ســوم خدم ــات الأر�ص ــاد اجلوي ــة :
م

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

1
2

ملخ�ص مناخي
عن �سنة �سابقة
ملخ�ص مناخي
عن �شهر �سابق

240
80

3

معلومات مناخية

85

4

معلومات مناخية
ح�سب الطلب

30

5

معلومات مناخية �أولية
لكل �ساعة
معلومات مناخية
بالر�سم البياين
معلومات الرياح
بالر�سم البياين

ي�شمل املعلومات املناخية
جلميع حمطات الر�صد اجلوي
ي�شمل املعلومات املناخية
جلميع حمطات الر�صد اجلوي
املعلومات املناخية اليومية
ملحطة واحدة ولعام واحد
�إ�ضافة �إىل حم�صلة الرياح
معدالت التغري املناخية
لعن�صر واحد فقط ،
ملحطة واحدة  ،لعام واحد
لكل عن�صر مناخي للمحطة
الواحدة ملدة �شهر واحد
للعن�صر املناخي للمحطة
الواحدة ملدة �شهر واحد

85

ملحطة واحدة  ،لعام واحد

6
7

45
60
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تابع  - 2 :ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م

البيــــــــــــان

8

معلومات مناخية
لفرتات �سابقة

معلومات مناخية
 9من العوامات البحرية
 10معلومات عن طبقات
اجلو العليا
تقرير عن الأعا�صري
 11والظواهر اجلوية غري
االعتيادية
تقرير مف�صل
 12عن الأعا�صري والظواهر
اجلوية غري االعتيادية
 13ن�شرات التنب�ؤات اجلوية
�أو البحرية العامة
� 14صور للتوابع اال�صطناعية
 15معلومات �أو بيانات
الأر�صاد اجلوية للطائرات
 16معلومات �آنية للعن�صر
(املقروءة حاليا من املحطة)

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

45

ملحطة واحدة حتوي معلومات
�أقل من � 30سنة
(بيانات �شهرية )

70

ملحطة حتوي معلومات � 30سنة
�أو �أكرث (بيانات �شهرية)

120

ملحطة واحدة ملدة عام واحد

85
70
150

لأربعة عنا�صر ملحطة واحدة
مل ـ ــدة ع ـ ــام واح ـ ــد
ي�شمل تقرير موجز للأعا�صري
والظواهر اجلوية غري
االعتيادية التي �أثرت
على ال�سلطنة
تقرير (مف�صل)
للأعا�صري والظواهر اجلوية
غري االعتيادية

5

لليوم الواحد

2

لل�صورة الواحدة
للطائرات العابرة
لك ـ ـ ـ ــل طائ ـ ــرة
للطائرات القادمة واملغادرة
لك ـ ــل طائ ـ ــرة
لكل عن�صر من عنا�صر
الطق�س لكل قراءة
مبا�شــرة من املحط ــة

5
5
0.200
-12-
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تابع  - 2:ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م

البيــــــــــــان

 17تركيب حمطة ا�ستقبال
�صور الأقمار اال�صطناعية

الر�سم املقرر
بالريال العماين

املالحظــــــــــات

1400

ربط املحطة املركزية باملطار
مبحطة ثانوية �أخرى ،
وملدة عام واحد

ملف البيانات الأر�صادية
 18للطائرات املغادرة مطارات
ال�سلطنة (ا�سرتداد تكاليف
نظام �ساد�س) SADIS
 19ن�شرات التنب�ؤات اجلوية
�أو البحرية اخلا�صة

3

لكـ ــل مل ـ ــف ،
والرحلة الواحدة

5

موا�صفات فنية
20
لإن�شاء حمطة ر�صد �آلية

500

ح�سب الطلب ملنطقة واحدة
وليوم واحد
توفـري معلومات فنية لإن�شاء
حمطة ر�صد ح�سب املوا�صفات
الفنية من املنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية()WMO

21
22
23
24
25
26

معايرة جهاز ( ح�سا�س )
لقراءة عنا�صر الطق�س
ملحطة ر�صد �آلية
معايرة جهاز معدين
لقيا�س ال�ضغط اجلوي
معايرة جهاز �آيل لقيا�س
ال�ضغط اجلوي
معايرة اجلهاز التقليدي
لقيا�س درجة احلرارة
معايرة اجلهاز الآيل
لقيا�س درجة احلرارة
معايرة اجلهاز التقليدي
لقيا�س الرطوبة

50

لكل جهاز لقيا�س عنا�صر
الطق�س باملحطة الآلية

50

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

50

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

15

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

30

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

15

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

-13-
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تابع  - 2:ر�سـوم خدمـات الأر�صـاد اجلويـة :
م
27
28
29
30
31
32
33
34

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

معايرة اجلهاز الآيل
لقيا�س الرطوبة
معايرة جهاز قيا�س
50
ال�ضغط اجلوي الآيل
ال�صيانة الروتينية ملحطة
150
الر�صد الآيل ( كل � 3أ�شهر)
12000
توقعات الطق�س
6000
توقعات الطق�س
3000
توقعات الطق�س
توقعات الطق�س
20000
للم�ؤ�س�سات وال�شركات
التجارية
�إ�صالح �أجهزة
ح�سب احلالة
وح�سا�سات الر�صد

املالحظــــــــــات
لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز

30

لكـ ـ ــل جه ـ ـ ــاز
(ك ـ ــل � 3أ�شه ـ ــر)
للقنوات التلفزيونية
للقنوات الإذاعية
لل�صحـ ـ ـ ـ ــف
لكـ ـ ـ ــل عق ـ ـ ـ ــد
يحدد ح�سب كل حالة

3 -3ر�سوم الور�ش والدورات التدريبية املتعلقة بالأر�صاد اجلوية :
م

البيــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

ور�شة تدريبية
لأ�سا�سيات الأر�صاد اجلوية

50

2

ور�شة تدريبية مف�صلة
لتقنيات الأر�صاد اجلوية

200

 3دورة درا�سية فـي الأر�صاد اجلوية
( الف�صيلة الرابعة )
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1000

املالحظــــــــــات
ليوم واحد
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص)
لأ�سبوع واحد
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص )
لل�شخ�ص الواحد
(احلد الأدنى � 5أ�شخا�ص)
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املــادة ( ) 85
ر�سـوم الرتاخيـ�ص وال�شهــادات والإجـازات
 - 1ت�سجي ـ ــل الطائ ـ ــرات :
م

البيـــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار �شهادة الت�سجيل لكل ( )100مائة كيلوجرام
من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

1.5

2

ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .

50

3

�إدخال الرهن �أو اتفاقية الت�أجري .

700

4

�إدخال �إ�شعار الأ�سبقية على ال�شهادة .

50

5

�إدخال وثيقة ال�ضمانات على ال�شهادة .

50

6

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

50

7

فك الرهن فـي ال�شهادة .

50

8

طلب حجز عالمات ت�سجيل حمددة لكل طائرة .

150

9

�إ�صدار �شهادة ت�سجيل م�ؤقتة .

150

-15-
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� - 2شه ــادة اجل ـ ــدارة اجلوي ـ ــة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

�إ�صدار �شهادة اجلدارة اجلوية لكل ( )100مائة كيلوجرام
 1من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

8

جتديد �شهادة اجلدارة اجلوية لكل ( )100مائة كيلوجرام
 2من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف فـي ال�ساحة
�أو �أي جزء منه .

8

�إ�صدار �شهادة اجلدارة اجلوية للت�صدير لكل ( )100مائة
 3كيلوجرام من الوزن الأق�صى امل�صرح به لدى الوقوف
فـي ال�ساحة �أو �أي جزء منه .

8

4

ا�ستبدال ال�شهادة .

50

5

�إ�صدار �شهادة جدارة جوية م�ؤقتة .

150

6

اعتماد طراز جديد للطائرة .

1500

� - 3إ�صدار �شهادة اعتماد تركيب �أجهزة االت�صاالت :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�صدار �شهادة اعتماد تركيب �أجهزة االت�صاالت .
ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .
-16-
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بالريال العماين
210
50
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� - 4شهادة ال�ضجيج :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�صدار �شهادة ال�ضجيج .
ا�ستبدال  /تعديل ال�شهادة .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
500
50

 - 5اعتماد م�ؤ�س�سات ال�صيانة والت�صميم :
الر�سم املقرر
بالريال العماين
350

م

البيــــــــــــــــان

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة �صيانة .
�إ�صدار وجتديد اعتماد
م�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية ( كل �سنتني ) .
�إ�صدار وجتديد اعتماد
م�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية ( كل �سنتني ) .
�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سة �صيانة اخلط ( كل �سنتني ) .

250

5

�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية .

700

6
7
8
9

�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية .
�إ�ضافة اعتماد �أهلية مل�ؤ�س�سة �صيانة اخلط .
ا�ستبدال  /تعديل االعتماد .
�إ�ضافة  /جتديد مواقع جديدة مل�ؤ�س�سة ال�صيانة الكبرية .
�إ�ضافة  /جتديد مواقع جديدة
مل�ؤ�س�سة ال�صيانة ال�صغرية وم�ؤ�س�سة �صيانة اخلط .
طلب اعتماد م�ؤ�س�سة ت�صميم .
�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سة ت�صميم ( كل �سنتني ) .

300
150
50
1300

2
3
4

10
11
12
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 - 6ر�سوم الت�سجيل لطائرة م�ست�أجرة لأكرث من ( )5خم�سة �أيام :
أ�  -طائرات �أجنبية الت�سجيل م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل عمانية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
1500
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
4200
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
ب  -طائرات عمانية الت�سجيل م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل �أجنبية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
1500
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
4200
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
ج  -طائرة ناقل جوي عماين م�ؤجرة حلامل �شهادة ت�شغيل عمانية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
700
 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي  5٫700كجم .
2000
وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .
2
 - 7اعتماد طائرات ذات الت�شغيل على املدى الطويل مبحركني :
م

البيــــــــــــــــان

1
2

�إ�ص ـ ــدار االعتمـ ـ ـ ــاد .
�إع ـ ــادة �إ�صـ ـ ــدار االعتم ـ ـ ــاد .
-18-

الر�سم املقرر
بالريال العماين
2800
1400
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� - 8شهــادة الت�شغيـ ــل اجل ـ ــوي :
أ� � -إ�صدار �شهادة الت�شغيل اجلوي لكل طائرة :
م

الر�سم املقرر
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي 5.700كجم .

7000

2

وزن الإقــالع امل�صــرح بـه �أكرب من 5.700كجـ ــم .

21000

3

�إ�ضافة �أو تعديل موا�صفات الت�شغيل .

300

ب  -الر�سوم ال�سنوية ل�شهادة الت�شغيل اجلوي :
م

الر�سم املقرر
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

 1وزن الإقالع امل�صرح به �أ�صغر من �أو ي�ساوي 5.700كجم .
2

وزن الإقالع امل�صرح به �أكرب من  5.700كجم .

5000
15000

 - 9ت�صريح بالت�شغيل اجلوي لكل طائرة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار الت�صريح .

700

2

جتديد الت�صريح .

450

3

اعتماد الطائرات بدون طيار /التحكم فـيها عن بعد .

100

-19-
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املــادة ( ) 86
�أوال  :ر�سوم �إجازات املهند�سني وهيئة القيادة و�أع�ضاء الطاقم واملرحلني اجلويني :
� - 1إجازة مهند�س �صيانة طائرات :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

اختبار حتريري لإ�صدار الإجازة .

35

2

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

170

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

100

4

�إ�ضافة �أهلية لكل طراز .

50

5

�إ�صدار فئة �إ�ضافـية بطراز �أو بدون طراز .

50

� - 2إجازة �أع�ضاء هيئة القيادة ( الطيارون واملهند�سون اجلويون ) :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

اختبار حتريري لإ�صدار الإجازة .

70

2

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

300

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

150

4

�أهلي ــات �إ�ضافـي ــة :
أ�  -الطراز .

60

ب  -املدرب .

60
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� - 3إجازة طاقم ال�ضيافة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار وجتديد الإجازة خلم�س �سنوات .

70

2

ا�ستبدال  /بدل فاقد للإجازة .

50

3

�أهلية �إ�ضافـية على الطراز .

15

� - 4إجازة املرحلني اجلويني :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار وجتديد الإجازة لكل �سنتني .

140

2

ا�ستبدال  /بدل فاقد .

70

ثانيا  :اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب و�أجهزة املحاكاة :
 - 1اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب على ال�صيانة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة التدريب على ال�صيانة .

350

2

�إ�صدار وجتديد االعتماد كل �سنتني .

1400

3

التدريب على الطراز .

700

4

اعتماد املـواد ( الطراز ) .

450
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 - 2م�ؤ�س�سات تدريب الطيارين :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سة تدريب الطيارين .

350

2

�إ�صدار وجتديد ترخي�ص امل�ؤ�س�سة لكل �سنتني .

7000

3

تدريب ملنح �إجازة خط جوي .

2800

 - 3اعتماد م�ؤ�س�سات تدريب الطريان الأخرى :
البيــــــــــــــــان

م

 1طلب اعتماد م�ؤ�س�سات  /مراكز تدريب الطريان
الأخرى .
�إ�صدار وجتديد االعتماد كل �سنتني .
2
اعتماد حمدد
3
(مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات) .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
350
500
50

 -4اعتماد �أجهزة املحاكاة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

�إ�صدار  /م�صادقة وجتديد كل �سنتني .

1100

2

تعديل االعتماد .

500

3

ا�ستبدال  /بدل فاقد .

50
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ثالثا  :ت�صاريح نقل املواد اخلطرة :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

تقدمي طلب نقل املـواد اخلطرة .

350

2

�إ�صدار وجتديد ت�صريح عام (كل �سنتني) .

1000

3

�إ�صدار ت�صريح حمدد .

70

املــادة ( ) 87
ر�ســــوم املغــــادرة
يح�صل ر�سم مغادرة جلميع الركاب امل�سافرين على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات
ال�سلطنـ ــة  ،والرك ـ ــاب املح ـ ــوليـ ــن عل ـ ــى رح ـ ــالت �أخـ ــرى ف ـ ــي الرح ـ ــالت اجلوية الدولي ــة
فـي مطارات ال�سلطنة  ،وركاب الرحالت الداخلية  ،وذلك على النحو الآتي :
امل�سافـــــر

الر�ســـــم

امل�سافر الدويل .

( )10ع�شرة رياالت عمانية

امل�سافر العابر (ترانزيت) .

( )1ريال عماين واحد

امل�سافر املحـ ــول على الرحـ ــالت املحليــة .

( )1ريال عماين واحد

وي�ستثنى من �سداد هذه الر�سوم الفئات الآتية :
 - 1الركاب الذين تقل �أعمارهم عن (� )2سنتني .
� - 2أفراد الطاقم اجلوي امل�سافرين بالزي الر�سمي  ،حاملو بطاقات هوياتهم ال�سارية
واخلا�صة بخطوطهم اجلوية .
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وفـي تطبيق حكم هذه املـادة يكون للم�صطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
 - 1امل�سافــــر الدولـــــي :
امل�سافر على الرحالت اجلوية الدولية مبطارات ال�سلطنة .
 - 2امل�ســــافر العــــابر (الرتانزيت) :
أ�  -امل�سافر الذي ي�صل للمطار برحلة جوية ثم يحول �إىل رحلة جوية �أخرى دون
مغادرة منطقة العبور (الرتانزيت) فـي املطار .
ب  -امل�سافـ ــر الـ ــذي يكمـ ــل رحلتـ ــه عل ــى متـ ــن ذات الطائ ــرة بنفـ ــ�س رقـ ــم الرحلـ ــة
التي و�صل بها  ،وال يغادر منطقة العبور (الرتانزيت) فـي املطار .
 - 3امل�ســافر املحــول على الرحــالت املحليـة :
امل�سافـر الــذي ي�صـل علــى متــن رحلــة جويــة حمليــة �أو دوليــة  ،ويكمــل رحلتــه علــى
متــن رحلة جوية حملية فـي حدود ال�سلطنة .
وتقـ ــوم ال�شركـ ــة القائمة ب�إدارة املطار بجمع املبالغ امل�ستحقة من ر�سوم املغادرة �أو التحويل
من جميع الركاب امل�سافرين عـلى الرحالت الدولية فـي املطار .
وتتولــى الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي ت�سلــم هــذه الر�ســوم فـي املطــارات التــي ال تديرهــا
�أي �شركة  ،وفـي جميع احلاالت يكـون حت�صيل الر�سوم على النحو الآتي :
�أ  -عـ ــلى �شرك ـ ــات الطريان العامل ـ ــة فـي ال�سلطنة �إفادة مكاتبهـا ووكالئه ــا الذي ــن
تتعامل معهم  ،بالإ�ضاف ــة �إىل احتاد النقـل اجلـوي الدويل ( ، )IATAحت�صيل
ر�سوم املغادرة والتحويل لكـل م�سافر فـي وقت �إ�صــدار التذكرة .
ب  -تق ــوم ال�شرك ــة القائم ــة عل ــى خدم ــات الطيــران بتوفـري قائمة �شهريـ ـ ــة لإدارة
املط ـ ــار  ،بالرك ــاب الذيــن غــادروا ال�سلطنــة علــى متــن رحــالت جميــع �شركــات
الطريان العاملة فـي ال�سلطنة .
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ج  -ت�صــدر ال�شركـة القائمة على �إدارة املط ــار �أو الهيئ ــة العام ــة للطيـ ــران املدن ــي
املطالب ــات املالية خـالل الأ�سبـوع الأول مـ ــن ال�شهـ ــر الــتايل وتر�سلها �إىل �شرك ـ ــات
الطريان العـاملة فـي ال�سلطنة .
د  -يجــب عـ ـ ــلى �شرك ـ ــات الطريان العامل ـ ــة فـي ال�سلطن ــة فـي غ�ض ـ ــون ( )3ثالث ــة
�أ�سابي ـ ـ ــع من ت�سلم املطالبات  ،ت�سوية الر�سوم التي يتم جمعها �إىل ال�شركة القائمة
ب�إدارة املطار �أو الهيئة العامة للطريان املدين .
هـ  -تتحمل �شركات الطريان العاملة فـي ال�سلطنة تكلفة املغادرة �أو التحويل امل�ستحق
من �أي من الركاب امل�سـافرين الذين تركوا ال�سلطنة من خاللها دون دفع هذه
الر�سوم لأي �سبب مـ ــن الأ�سبـ ــاب � ،سـ ــواء كانــت التذاكــر قــد �صــدرت مــن ال�شركــة
مبا�شرة �أو عن طريق وكالئهم فـي ال�سلطنة �أو فـي اخلارج .
املــادة ( ) 88
ر�سـوم خدمـات الرقابـة والتفتيـ�ش
 - 1حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم خدمات الرقابة والتفتي�ش التي يقوم بها مهند�سو
ومفت�شو �سالمة الطريان و�سالمة املطارات و�سالمة املالحة اجلوية و�أمن الطريان
والت�سهيالت على مزودي اخلدمات وامل�شغلني وحمطات امل�شغلني و�شركات الطريان
وم�ؤ�س�سات ال�صيانة  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -بالن�سبة للعاملني وفق قانون اخلدمة املدنية :
البدل املقرر عن كل يوم من �أيام املهمة التي يقوم بهــا املهنــد�س �أو املفتــ�ش ح�ســب
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفـيذية .
ب  -بالن�سبة للعاملني بعقود خارج نطاق قانون اخلدمة املدنية :
( )200مائتـ ــا ريـ ــال عمان ــي ع ــن كـ ــل يـ ــوم م ــن �أيــام املهمة التي يقوم بها املهند�س
�أو املفت�ش ما مل ين�ص العقد على خالف ذلك .
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 - 2فـي جميع الأحوال يتحمل مزود اخلدمة �أو امل�شغل �أو م�ؤ�س�سة ال�صيانة ما ي�أتي :
أ�  -تذاكر ال�سفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل �إىل بلد املهمة والعك�س .
ب  -ر�سوم ت�أ�شريات الدخول الالزمة للمهمة .
املــادة ( ) 89
ر�سـوم طلبـات مزاولـة بعـ�ض الأن�شطـة املتعلقـة بالطيـران
حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم طلبات مزاولة الأن�شطة الآتية :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

ن�شاط نقل الركاب املنتظم الدويل .

700

2

ن�شاط نقل الركاب غري املنتظم الدويل .

450

3

ن�شاط نقل ال�شحن اجلوي الدويل .

450

4

ن�شاط نقل الركاب املنتظم وغري املنتظم الداخلي .

450

5

ن�شاط نقل الركاب حتى  20راكبا .

300

6

الن�شاطات التي تدخل فـي نطاق ال�سياحة
(مثل البالونات والريا�ضات اجلوية) .

150

7

ن�شاط الأعمال اجلوية .

300

املــادة ()2
ت�ضاف مادتان برقمي ( )90و (� )91إىل الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين امل�شار
�إليها  ،ن�صهما الآتي :
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املــادة ( ) 90
ر�ســوم �سالمــة املالحــة اجلويــة
حت�صل �سلطة الطريان املدين ر�سوم �سالمة املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها عند
تقدميها من طرف غري حكومي  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
م

البيــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب اعتماد م�ؤ�س�سات ت�صميم �إجراءات خدمات
املالحة اجلوية .

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات ت�صميم �إجراءات
2
خدمات املالحة اجلوية (كل �سنتني) .

1500

3

طلب اعتماد م�ؤ�س�سات خرائط املالحة اجلوية .

350

4

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات خرائط املالحة
اجلوية (كل �سنتني) .

1500

5

طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان .

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان
6
(كل �سنتني) .
-27-
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تابع  :اعتماد مقدمي خدمات املالحة اجلوية واخلدمات املرتبطة بها :
م

البيــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

7

طلب اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية .

350

8

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي الأر�صاد اجلوية
(كل �سنتني) .

1500

9

طلب اعتماد مقدمي االت�صاالت
وامل�ساعدات املالحية .

350

10

�إ�صدار وجتديد اعتماد االت�صاالت
وامل�ساعدات املالحية (كل �سنتني) .

2000

طلب اعتماد مقدمي معلومات الطريان للمطارات
11
(. )AFIS

350

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي معلومات الطريان
12
للمطارات(( )AFISكل �سنتني) .

1000

13

طلب اعتماد مقدمي احلركة اجلوية .

350

14

�إ�صدار وجتديد اعتماد مقدمي احلركة اجلوية
(كل �سنتني) .

2000
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 - 2اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية :
الر�سم املقرر
البيــــــــــــــــان
م
بالريال العماين
طل ـ ــب اعتم ـ ـ ــاد م�ؤ�س�س ـ ـ ــات التدري ـ ـ ـ ــب املرتبطـ ـ ـ ــة
بخدمات املالحة اجلوية لأي من املجاالت الآتية :
أ�  -احلركة اجلوية .
ب  -الأر�صاد اجلوية .
1

350

ت  -معلومات الطريان .
ث  -املالحة اجلوية .
ج � -إجراءات وخرائط املالحة اجلوية .
ح � -أي جمال �آخر مرتبط بخدمات املالحة اجلوية .

2

3

�إ�صدار وجتديد اعتماد م�ؤ�س�سات التدريب
املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية (كل �سنتني) .

اعتماد مقررات م�ؤ�س�سات التدريب
املرتبطة بخدمات املالحة اجلوية .
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املــادة ( ) 91
ر�ســوم �سالمــة و�أمــن املطــارات
 - 1ر�سوم تراخي�ص �سالمة و�أمن املطارات :
م

البيــــــــــــــــان

الر�سم املقرر
بالريال العماين

1

طلب ترخي�ص املطار .

1000

2

�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص املطار (كل �سنتني) .

5000

3

�إعادة مترين طوارئ .

5000

4

5
6
7
8
9

ر�سوم �سالمة و�أمن املطارات لكل وحدة ر�سوم
(وحدة الر�سوم هي راكب دويل واحد (مغادر �أو حمول)
�أو ب�ضائع �شحن �صادرة مبا يقارب  200مائتي كجم)
يتم حت�صيلها عن طريق ال�شركات امل�شغلة للمطارات .
طلب ترخي�ص مركز تدريب مكافحة احلرائق
فـي جمال الطريان .
�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص مركز تدريب مكافحة
احلرائق (كل �سنتني) .
طلب ترخي�ص مركز تدريب �سالمة
و�أمن الطريان املدين .
�إ�صدار �أو جتديد ترخي�ص مركز تدريب
�سالمة و�أمن الطريان املدين (كل �سنتني) .
�إ�صدار ترخي�ص ع�ضو طاقم الطائرة
للناقلني الوطنيني .
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 - 2ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :
م
1
2
3
4
5
6

7

التفا�صيــل
خدمـ ــات ا�ست�شاريـ ــة �أوليــة حــول �إن�شــاء/
تطوير مطارات جديدة .
تقييــم طلــب �إنـ�شـاء مبنــى �سكنـي ت�صــل م�ساحــة
البناء حتى (� )1000ألف مرت مربع .
تقيي ــم طل ــب �إن�ش ــاء مبنـ ــى �سكن ــي تزي ــد م�ساح ــة
البنــاء على (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب �إن�شاء مبنى غري �سكني/حكومي ت�صل
م�ساحة البناء حتى (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب �إن�شاء مبنى غري �سكني/حكومي تزيد
م�ساحة البناء على (� )1000ألف مرت مربع .
تقييم طلب ا�ستخدام�/إن�شاء/تركيب �أبراج�/أعمدة/
�سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة
ذات الطبيعة الدائمة .
تقييم طلب ا�ستخدام�/إن�شاء/تركيب رافعات/
�أبراج�/أعمدة�/سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة
ذات الطبيعة امل�ؤقتة .

تقييــم طلــب تركيــب كيبل كهرباء/ات�صاالت بني
8
�أبراج�/أعمدة�/سقاالت وغريها من الهياكل املماثلة .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
2000
25
100
50
200
 200للهيكل

 100للهيكل
100

9

طلب زيادة ارتفاع مبنى .

50

10

تقييم طلب �إن�شاء دور للعبادة .

جماين
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تابع  :ر�سوم خدمات حماية املطار والطريان :
م
11
12
13

التفا�صيــل
تقدمي خدمة درا�سة جوية للأرا�ضي التي ت�صل
م�ساحتها (� )1000ألف مرت مربع .
تقدمي خدمة درا�سة جوية للأرا�ضي التي تزيد
م�ساحتها على (� )1000ألف مرت مربع .
�إجراء درا�سة حماكاة لكل مبنى .

�إجراء درا�سة حماكاة م�شروع �أبراج االت�صاالت
14
وخطوط الكهرباء �أو الرافعات الربجية �أو غري ذلك .

الر�سم املقرر
بالريال العماين
100
250
150
100

15

تقدمي طلب تركيب الفتة �إعالنية .

50

16

تقييم طلب �إن�شاء م�سار خط كهرباء .

200

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

25

18

تقييم طلب ت�شغيل �إ�ضاءات ليزر .

25

19

تقدمي طلب �إطالق �ألعاب نارية .

100

تقدمي املوافقة على �أن�شطة متنوعة مثل :
20
( منطاد  -بر�شوت  -طائرة برمائية  -طائرات ورقية) .

50

يحدد ال�سعر ح�سب
 21خدمات �أخرى ذات عالقة باملطارات وعوائق الطريان  .الطلب بحد �أدنى
( )50رياال عمانيا
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وزارة العـــــدل
قــــرار لـجنة قبول املحامني
رقم 2016/2/53
ب�إعــالن حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إلــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إل ــى ق ــرار جلن ــة قب ــول املحاميــن رق ـ ــم  2010/8/57بت�أ�سي ـ ــ�س �شرك ـ ــة � /سعيـ ــد الوهيبــي
و�سعيد الكلباين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( �شرك ــة مدنيــة للمحاماة ) ،
و�إلــى حم�ضــر اجتماع ال�شركــاء امل�ؤرخ فـي 2015/12/20م املت�ضمـن حــل ال�شرك ــة ،
و�إلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم  2016/2بتاريخ 2016/3/6م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ح ــل �شركـ ـ ــة �/سعي ـ ــد الوهيب ـ ــي و�سعيـ ـ ــد الكلبانـ ـ ــي للمحامـ ـ ــاة واال�ست�ش ـ ــارات القانونيـ ـ ــة
( �شركــة مدني ــة للمحاماة ) مـن �سجــل قيــد ال�شركـ ــات .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1437 / 5 / 26 :هـ
الموافــق 2016 / 3 / 6 :م

د � .سالــــــم بن حميـــــــد ال�صوافـــــي
ق ـ ــا�ض باملحكمـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ــا
نائب رئي�س جلنـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ــول املحاميـ ـ ـ ـ ــن
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وزارة القـوى العاملـة
�إعـــــــــالن
ب�شــ�أن طلــب ت�سجيـل نقابــة عماليــة
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إىل القــرار الــوزاري رقــم  2012/570ب�ش ـ�أن نظــام ت�شكي ــل
وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن عمال �شركة العنقـاء للت�شغيل وال�صيانة تقدم ــوا �إلــى املديريـة العامــة للرعايــة العمالي ــة
بالوزارة بطلـب ت�سجيــل نقاب ــة عماليـ ــة  ،ولكــل مت�ضـرر احل ــق ف ــي االعتـ ــرا�ض على هذا
الطلب  ,على �أن يكـون اعرتا�ضه م�سببا و�أن يتقدم به �إىل جلنة بحث االعرتا�ضات امل�شكلة
بالوزارة لهذا الغر�ض  ,وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
�إعــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكــرية عــن طلبــات ت�سجيــل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008 /67
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 77024 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الع�صائر على �أنواعها  ،ع�صري الفواكه على �أنواعه ،
وذلك �ضمن حدود وقوعها فـي الفئة (. )32
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31671 :دبـي  ،الإمـارات العربيـة املتحـدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/4 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 77025 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الع�صائر على �أنواعها  ،ع�صري الفواكه على �أنواعه ،
وذلك �ضمن حدود وقوعها فـي الفئة (. )32
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31671 :دبـي  ،الإمـارات العربيـة املتحـدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/4 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 77606 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة الإنارة  ،امل�صابيح على �أنواعها  ،امل�صابيح الكهربائية ،
امل�صابيح امل�شـعة على �أنواعها  ،وذلك�ضمن حدود وقوعهافـي الفئة (. )11
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�سـ�سـة الزبري للتجـارة العـام ــة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتـ ــب مل ــك خليف ــة جمع ــة الناب ــودة  ،بــر دبـ ــي  ،احلمريـ ــة ،
�ص.ب  ، 12894 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/12/5 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 78423 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات متاجر بيع بالتجزئة  ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري (وال ينطوي
ذلك على خدمة النقل)  ،خدمات متاجر بيع بالتجزئة املتخ�ص�صة ببيع م�ستح�ضرات
و�أدوات التجميل  ،وذلك �ضمن حدودوقوعها فـي الفئة (. )35
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي كونكتد العامليـة للتجـارة العامـة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب رقم  ، 105املركز التجاري ملك ال�شيخ خليفة بن زايد �صقر
�آل نهيان � ،شارع ال�شيخ زايد  ،دبـي  ،الإمـاراتالعربيـة املتحـدة
تاريخ تقدمي الطلب 2013/1/14 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
-38-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1140

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 83523 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الع�صائر على �أنواعها  ،ع�صري الفواكه على �أنواعه ،
وذلك �ضمن حدود وقوعها فـي الفئة()32 .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مـزرعـة مرموم لإنتـاج الألبـان (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31671 :دبـي  ،الإمـارات العربيـة املتحـدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/1/16 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

TOYO

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 83524 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الرافعات  ،الونـ�ش � ،آالت الرفع اليدوية والكهربائية � ،آالت الرفع التي تعمــل بال�سـال�س ــل ،
عربات اجلر اليدوية والكهربائية والتي تعمل مبحرك  ،مالزم التثبيت والرفع الأفقية
والعمودية  ،املالزم  ،من�صات اجلر والنقل  ،امل�سـتوعبات  ،قوالب الرفع واجلر  ،جميعها
�ضمن حدود وقوعها فـي الفئة (. )7
	
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غوم العامليـة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :أر�ض رقم �إ�س  ، 51305جبل علـي  ،دبـي  ،الإمـارات العربيــة املتحـ ــدة
تاريخ تقدمي الطلب 2013/10/22 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 83777 :
Oman	
  festival	
  city
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ت�أجري العقارات (مبا فـي ذلك التجاري وال�سكني وحمالتبيع بالتجزئة واملكاتب)
واخلدمات املتعلقة بالعقارات  ،خدماتالتقييموال�سم�سرة واال�ست�شارة وتوفري املعلومات
وتقدي ــر القيم ــة والتمويــل والت�أميــن واال�ستثمــار والإدارة املتعلقــة بالعقــارات  ،خدم ــات
الوكاالتالعقارية  ،اخلدمات املتعلقة بالأمور وال�ش�ؤون العقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الفطيم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 152 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2013/11/7 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 83787 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ت�أجري العقارات (مبا فـي ذلك التجاري وال�سكني وحمالتبيع بالتجزئة واملكاتب)
واخلدمات املتعلقة بالعقارات  ،خدماتالتقييموال�سم�سرة واال�ست�شارة وتوفري املعلومات
وتقديــر القيمــة والتموي ــل والت�أميــن واال�ستثمــار والإدارة املتعلقــة بالعق ــارات  ،خدم ــات
الوكاالتالعقارية  ،اخلدمات املتعلقة بالأمور وال�ش�ؤون العقارية .

ﻋﻣﺎﻥن ﻓﻳﯾﺳﺗﻔﺎﻝل ﺳﻳﯾﺗﻰ

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الفطيم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 152 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2013/11/7 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 84338 :
ال�سلع/اخلدمات	
  KOPIKO	
  Java	
  Coffee	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  
	
  
فـي الفئة  29من �أجل
القهوة وامل�شروبات املح�ضرة �أ�سا�سا من النب  ،حبوب الإفطار  ،وامل�شروبات املح�ضرة من
احلبوب  ،والكاكاو  ،وال�شوكوالتة وال�سكر  ،والق�شدة املبي�ضة للقهوة واملح�ضرة من غري
الألبان واملعجنات واحللويات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إيليت جولد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بورتكول�س تر�ست نت ت�شيمربز �ص.ب : ، 3444روود تاون تورتوال
جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2013/12/4 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 85349 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج �ألعاب الفيديو اال�ستهالكية  ،الدوائر الإلكرتونية  ،الأقرا�ص املمغنطة  ،الأقرا�ص
الب�صري ــة  ،الأق ــرا�ص الب�صرية املمغنطة  ،الأ�شرط ــة املمغنط ــة  ،البطاقــات املدجمة ،
اخلراطي�ش املدجمة  ،الأقرا�ص املدجمة  ،الدي فـي دي املدمج لتخزين برامج �ألعاب
الفيدي ــو اال�ستهالكي ــة  ،و�سائط تخزين برامج �ألع ــاب الفيديو اال�ستهالكي ــة  ،بطاق ــات
الذاك ــرة لربامج �ألع ــاب الفيديو اال�ستهالكي ــة  ،برامج الألع ــاب اللوحي ــة من �شا�شات
الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،الدوائر الإلكرتونية  ،الأقرا�صاملمغنطة  ،الأقرا�ص
الب�صرية  ،الأقرا�ص الب�صرية املمغنطة  ،الأ�شرطة املمغنطة  ،البطاقات املدجمة ،
اخلراطي�ش املدجمة ،الأقرا�ص املدجمة  ،الدي فـيدي املدمج  ،وغريها من و�سائل تخزين
برامج الألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستالال�سائلالتي حتمل باليد  ،و�سائط تخزين
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برامج الألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائلالتي حتمل باليد  ،بطاقات الذاكرة
لربامج الألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد  ،برامج �ألعاب
الفيديو الإلكرتونية  ،الدوائر الإلكرتونية  ،الأقرا�ص املمغنطة  ،الأقرا�ص الب�صرية ،
الأق ــرا�ص الب�صري ــة املمغنط ــة  ،الأ�شرط ــة املمغنط ــة  ،البطاق ــاتاملدجم ــة ،اخلراطي ــ�ش
املدجمة  ،الأقرا�ص املدجمة  ،الدي فـي دي املدمج  ،وغريها من و�سائل تخزين برامج
�ألعاب الفيديو الإلكرتونية ،و�سائط تخزين برامج �ألعاب الفيديو الإلكرتونية ،بطاقــات
الذاكرة لربامج �ألعاب الفيديو الإلكرتونية  ،برامج الكمبيوتر القابلةللتنزيل والتحميل ،
برامج الألعــاب لأجهزة الكمبيوتر  ،برامج الكمبيوت ــر  ،الدوائــر الإلكرتوني ــة  ،الأقــرا�ص
املمغنط ــة  ،الأق ــرا�صالب�صري ــة  ،الأق ــرا�ص الب�صري ــة املمغنط ــة  ،الأ�شرط ــة املمغنط ــة ،
البطاق ــاتاملدجمــة  ،اخلراطي ــ�ش املدجم ــة  ،الأق ــرا�ص املدجم ــة ،الــدي فـي دي املدمــج ،
وو�سائـ ــط التخزي ــنلتخزيـ ــن برامــج الكمبيوت ــر �  ،أجهـ ــزة الكمبيوت ــر املحمول ـ ــة � ،أجهـ ــزة
الكمبيوتر � ،شا�شات�أجهزةالكمبيوتر  ،املحطات املحمولة لعر�ض املن�شورات الإلكرتونية ،
لوحات املفاتيح لأجهزة الكمبيوتر  ،الأقالم الإلكرتونية لأجهزة الكمبيوتر  ،الأجهزة
والآالت الإلكرتونية و�أجزا�ؤها  ،بطاقات ذاكرة الفال�ش  ،وحدات الذاكرة  ،الأقرا�ص
الب�صريةالفارغة  ،والأقرا�ص املمغنطةالفارغة  ،والأقرا�ص املدجمة الفارغة  ،والبطاقات
املمغنطة الفارغة  ،برامج �ألعاب الهواتف اخللوية  ،الهواتف اخللوية � ،أ�شرطة الهواتف
اخللوية  ،قطع واك�س�سوارات الهواتفاخللوية  ،الكاميــرات الرقميــة  ،كاميــراتالفيديــو ،
�أجهزة عر�ض الدي فـي دي  ،م�سجالت دي فـيدي � ،أجهزة �إ�صدار وبث ال�صوت  ،م�سجالت
ال�صوت  ،الأجهزة املحمولةلت�سجيل و�إ�صداراملو�سيقى  ،الأجهزة املحمولة لت�سجيل و�إعادة
�إنتاج الفيديو � ،أجهزة ت�سجيل و�إعادة �إنتاجالفيديــو � ،شا�شاتال�ستقبال البث التلفزيونـي ،
�أجهزة ا�ستقبال البث التلفزيوين والإر�سالالتلفزيونــي � ،أجه ــزة دوزنة البـث التلفزيونــي ،
�آالت و�أجه ــزةاالت�ص ــاالت ال�سلكيـ ــة والال�سلكيـ ــة ،عـ ــداد اخلط ــى � ،أجه ــزة و�أدوات القي ــا�س
�أو االختبار  ،البطاريات واخلاليا  ،البطاريات القابلة لإعادة ال�شحن   ،الربامج القابلة
للتنزيــل والتحميل وغريها من البيانات الإ�ضافية لأجهــزة�ألع ــاب الفيدي ــو اال�ستهالكيــة ،
الربامجالقابلة للتنزيل والتحميل وغريها من البيانات الإ�ضافيةلأجهزة �ألعاب الفيديو
الإلكرتونية ، الربامج القابلة للتنزيل والتحميلوغريها من البياناتالإ�ضافية للأجهزة
اللوحي ــة من �شا�ش ــات الكري�ست ــال ال�سائ ــل التي حتم ــل بالي ــد  ،الربامــج القابل ــةللتنزي ــل
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والتحمي ــل وغريه ــا من البيان ــات الإ�ضافي ــة لأجه ــزة الكمبيوتــر  ،امل�سرع ــات  �أو بن ــدوالت
الإيقاع  ،الدوائر الإلكرتونية والأقرا�ص املدجمة امل�سجلة مع برامج الأداء التلقائي
للآالتاملو�سيقيــة الإلكرتوني ــة  ،الأق ــرا�ص املدجم ــة امل�سجل ــة  ،ت�سجيالتالفونوغــراف ،
ملفاتاملو�سيقى القابلة للتنزيل والتحميل  ،الأفالم ال�سينمائية املك�شوفة  ،الأفالم ال�شفافة
املك�شوفة ،حامالتالأفالم ال�شفافة  ،ملفات ال�صور القابلة للتنزيــل والتحميــل  ،أ�قــرا�ص
الفيديو امل�سجلةو�أ�شرطة الفيديو  ،املن�شورات الإلكرتونية ،�أجهزة و�آالت الت�صوير � ،أجهزة
و�آالت الت�صويرال�سينمائي  ،الأجهزة والآالت الب�صرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نينتـنـدو كـو  ،ليمتـد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 1-11 :هكوت ــات � -شـو  ،كاميـتـوبـ ــا  ،ميـنـامـي -ك ــو  ،كيوتـ ــو� -ش ــي ،
كيوتـو  ،اليـابـان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/1/16 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 85350 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجه ــزة �ألع ــاب الفيديـ ــو اال�ستهالكي ــة � ،أجه ــزة التحك ــم  ،وق�ضب ــان التحك ــم وبطاقات
الذاكرة لألعاب الفيديو اال�ستهالكية  ،الأفالم الواقية لأجهزة التحكم ب�ألعاب الفيديو
اال�ستهالكية  ،لوحات املفاتيح لأجهزة التحكم ب�ألعاب الفيديو اال�ستهالكية  ،الأقالم
الإلكرتونية لأجهزة التحكم ب�ألعابالفيديو اال�ستهالكية � ،سماعات لأجهزة �ألعاب الفيديو
اال�ستهالكية  ،امليكروفوناتلأجهزة�ألعاب الفيديو اال�ستهالكية � ،شا�شات العر�ض لأجهزة
�ألعاب الفيديو اال�ستهالكية ،حموالت التيار املرتدد لأجهزة �ألعاب الفيديواال�ستهالكية ،
البطاريات القابلة لل�شحن لأجهزةالتحكم ب�ألعاب الفيديو اال�ستهالكيــة  ،قواعــد ال�شحــن
لأجهزة التحكم ب�ألعاب الفيديو اال�ستهالكية  ،الأغطية الواقية لأجهزة التحكم ب�ألعاب
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الفيديو اال�ستهالكية  ،علب لتخزين �أجهزة التحكم ب�ألعاب الفيديواال�ستهالكية  ،قطع
غيار وو�صــالت والأجهــزة املحيطة لألعاب الفيدي ــواال�ستهالكي ــة � ،أجهزة �ألعاب الفيديــو
الإلكرتوني ــة � ،أجه ــزةالتحكـ ــم  ،وق�ضبـ ــان التحكــم وبطاق ــاتالذاك ــرة لألع ــاب الفيدي ــو
الإلكرتوني ــة � ،أجه ــزة التحك ــم  ،وق�ضب ــان التحك ــم وبطاقات الذاك ــرة لألع ــاب الفيدي ــو
الإلكرتونية � ،شا�شات العر�ض لأجهزة �ألعاب الفيديو الإلكرتونية  ،قطع غيار وو�صالت
والأجهزة املحيطية لألعاب الفيديو الإلكرتونية  ،ورق اللعب وتوابعها ولوازمها  ،�أجهزة
الألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،�أجهزة التحكم ،وق�ضبان
التحكم وبطاقات الذاكرة للألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل
باليد  ،الأفالمالواقية ل�شا�شات العر�ض للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل
التيحتمل باليد  ،حموالت التيار للأجهزة اللوحيةمن �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي
حتمل باليد ،لوحات املفاتيح للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل
باليـ ــد � ،سماعـ ــاتللأجهـ ــزة اللوحي ــة من �شا�ش ــات الكري�ست ــال ال�سائل التي حتمل باليد ،
امليكروفون ـ ــات للأجهـ ــزةاللوحيـ ــة من �شا�شـ ــاتالكري�ست ـ ــال ال�سائ ـ ــل التي حتم ـ ــل باليــد ،
�شا�شات العر�ض للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،
البطاريات القابلة لل�شحن للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل
باليد  ،قواعد ال�شحن للأجهزة اللوحيةمن �شا�شاتالكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،
الأقالم الإلكرتونية للأجهزة اللوحية من �شا�شاتالكري�ستال ال�سائل التي حتملباليد ،
الأغطية الواقية للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،
علب تخزين للأجهزة اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد  ،قطع
غيار وو�صالت والأجهزة املحيطية لألعاب الفيديو اال�ستهالكية  ،قطع غيار وو�صالت
والأجهزة املحيطية للألعاب اللوحية من �شا�شات الكري�ستال ال�سائل التي حتمل باليد ،
الألعاب  ،الآالت واملعدات الرتفيهية لال�ستخدام فـي مدن املالهي واملتنزهات الرتفيهية
على �أنواعها عدا �ألعاب الفيديو الإلكرتونية � ،ألعاب احليواناتالأليفة   ،الدمى ،الألعاب
املحمولة   ،ورق اللعب اليابانية وامل�سماة �أوتاغاروتا  ،ال�شطرجن الياباين امل�سمى �شوغي ،
ورقاللعب على �أنواعه وجميع ملحقاته  ،الرند � ،ألعاب الرند اليابانية امل�سماة�سوغوروكو ،
�أكواب الرند � ،ألعاب املربعاتواملعينات والداما ال�صينية � ،ألعاب ال�شطرجنو�ألواحها  ،رقع
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و�ألعاب الداما وال�شطرجن � ،أجهزة الرتفيه واللعب  ،الدومينو ،بطاقات و�أوراقاللعب على
�أنواعها  ،بطاقات و�أوراق اللعب اليابانية امل�سماة هانافودا   ،لعبة املاه جونغ � ،آالتو�أجهزة
اللعب  ،معدات ولوازم لعبة البلياردو  ،املعدات الريا�ضية  ،معدات �صيد ال�سمك .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نينتـنـدو كـو  ،ليمتـد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 1-11 :هكوت ــات � -شـ ــو  ،كاميـتـوبـ ــا  ،ميـنـام ــي -ك ــو  ،كيوتـ ــو� -ش ــي ،
كيوتـو  ،اليـابـان
تاريخ تقدمي الطلب 2014/1/16 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقـم 94822 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معكرون (معجنات)  ،قطع حلوى (حلويات)  ،رقائق ذرة  ،بوظة (�آي�سكرمي)  ،ب�سكويت ،
ب�سكويت من ال�شعرياملنبت (امللت)  ،قهوة ،حلويات � ،شوكوالتة  ،كيك  ،كعك  ،معجنات ،
فطائر � ،شاي  ،تورتات(كيك بالفواكه) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سنابل ال�سالم لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الدائري ال�شرقي قبل �إ�شارةخمرج � 14ص.ب  123135 :ر.ب ، 11741 :
الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2015/4/28 :
ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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عبداللـه بن علـي بن م�شيمـل الها�شمـي
�إعـــــــــالن
عـن بدء �أعمال الت�صفيـة
ل�شركة ال�سرعـة العاليـة للم�شاريـع ال�شاملـة  -تو�صيـة
يعلن عبداللـه بن علــي بن م�شيمل الها�شمي �أنــه يقــوم بت�صفية �شركة ال�سرعــة العاليــة
للم�شاريـع ال�شاملـة  -تو�صية  ،وامل�سجـل ــة لـدى �أمانــة ال�سجل التجاري بالرقم ، 1146659
وفقـ ــا التـف ـ ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2016/2/28م  ,وللم�صفـ ــي وحـ ــده حـق متثيـ ــل ال�شركـ ــة
فــي الت�صفي ــة أ�مـ ــام الغيـ ــر  ،وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفي فـ ــي كافــة ا ألم ــور التي تتعل ــق
ب�أعمال ال�شــركـ ــة علـى العنـوان التالــي :
واليـة بهــالء  -احلبــي
�ص.ب  1 :ر.ب 618 :
هاتـف رقـم 99351727 :
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
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هـالل بن خلفـان بن �سليمـان ال�سليمـي
�إعـــــــــالن
عـن بدء �أعمال الت�صفيـة ل�شركة العـروة الوثقـى املتحـدة �ش.م.م]
يعل ــن هالل بن خلفان بن �سليمان ال�سليمي �أنــه يقــوم بت�صفيــة �شركــة العروة الوثقى
املتحدة �ش.م.م  ،وامل�سجـل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل التجــاري بالرقــم  ، 1190311وفق ــا التفاق
ال�شركـاء املـ ـ�ؤرخ 2016/3/10م  ,وللم�صفـي وحده حـق متثي ــل ال�شركــة فــي الت�صفيــة أ�م ــام
الغي ـ ــر  ،وعل ــى اجلميـ ـ ــع مراجع ـ ـ ــة امل�صفــي فـ ــي كاف ـ ـ ــة الأم ـ ــور الت ـ ــي تتعلـ ـ ــق ب�أعم ـ ـ ـ ــال
ال�شــركـ ــة علـى العنـوان التالــي :
واليــة �إزكــي � -إمطـــي
�ص.ب  192 :ر.ب 614 :
هاتـف رقـم 99325313 :
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
حممـود بن �سالـم بن نا�صـر الربخـي
�إعـــــــــالن
عـن بدء �أعمال الت�صفيـة ل�شركة الدالئل الوطنية  -تو�صية
يعلن حممود بن �سامل بن نا�صـر الربخــي �أنــه يق ــوم بت�صفي ــة �شركة الدالئل الوطنيــة -
تو�صية  ،وامل�سجـلة لـدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم  ، 1074982وفقـا التـفـاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2016/2/21م  ,وللم�صفي وحده حـق متثيـل ال�شركـة فــي الت�صفية أ�مـام الغري  ،وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شــركة على العنوان التايل :
واليـة بهــالء  -حارة البيمـــان
�ص.ب  23 :ر.ب 612 :
هاتـف رقـم 92105200 :
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
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