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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2013/17 

باإ�سـدار قانـون القيـا�س والمعايـرة

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 96/101 ،

وعلى قانون الجزاء العماني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 74/7 ،

وعلــى املر�سوم ال�سلطانــي رقـم 76/39 باإن�ســـاء المديريــة العامــة للموا�سفات والمقايي�س 

بوزارة التجارة وال�سناعة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاني رقم 78/1 باخت�سا�ســات المديرية العامة للموا�سفات والمقايي�س 

بوزارة التجارة وال�سناعة ،

ال�سلطانــي  باملر�سوم  ال�سادر  القانونيـة  القيا�س والمعايرة  الوطني لنظــام  القانون  وعلـى 

رقم 90/74 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

 يعمل باأحكام قانون القيا�س والمعايرة املرفق .

 املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 13 من جمادى الأولى �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

قانـون القيـا�س واملعايـرة

الف�سل الأول

التعاريف والأحكام العامة

املــادة ) 1 ( 

املبني قرين كل  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  ، يكون  القانون  اأحكام هذا  فـي تطبيق 

منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - الـوزيـر : 

وزير التجارة وال�سناعة .

2 - الــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة . 

3 - املديريـة :  

املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س .

4 - املدير العام : 

مدير عام املديرية .

5 - املقاييـ�س )املرتولـوجيا( : 

حقل املعرفة املتعلق بالقيا�س " علم القيا�س " .

6 - )املرتولوجيـا القانونيـــة( : 

جمموعــة الإجـــراءات الت�سريعيـــة والإداريـــة والفنيـــة الالزمــة التــي تتخذهــا الدولـــة 

فـي  حتديد و�سمان م�ستوى مقبول للجودة وامل�سداقية فـي عمليات القيا�س املتعلقة 

بالرقابة الر�سمية فـي جمالت التجارة وال�سحة وال�سالمة والبيئة .

7 - الرقابة )املرتولوجية( القانونيـة : 

و�سحة  �سالمة  على  توؤثر  التي  القيا�ســات  دقــة  ل�سمـــان  املديريـــة  متار�سهــــا  رقابـــة 

 ، اأدوات القيا�س القانونيـة ، والفحو�سـات القانونية  وحقوق امل�ستهلك والبيئة ، وت�سمـل 

على  والرقابـــة  القيـا�س  عملية  على  والقائميـن   ، )املرتولوجي(  الإ�ســـراف  وعمليات 

العبـــوات املعبـــــاأة م�سبقا .
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8  -  اأداة القيـــــا�س :  

اأي اأداة اأو جهاز ي�ستخدم للوزن ، اأو القيا�س ، اأو العد . 

9  -  اأداة القيـا�س القانونيـة :  

اأداة القيا�س التي تعمل وفق املتطلبات الإلزامية القانونية . 

10- الفحــ�س القانونــي :  

فح�س يجرى وفق املتطلبات الإلزامية القانونية . 

11- الإ�سـراف ) املرتولوجـي ( : 

وعر�س  وبيع  وت�سدير  وا�سترياد  ت�سنيع  عمليات  مطابقة  ت�سمن  التي  العمليات 

للمتطلبات   ، القانونيـــة  القيــــا�س  اأدوات  وا�ستعمــــال  وتركيــــب  واإ�ســـالح  و�سيانة 

وي�سمل   ، بها  اخلا�سة  الفنية  واللوائح  القوانني  فـي  عليها  املن�سو�س  الإلزامية 

الإ�سراف على �سحة الكميات املبينة على العبوات املعباأة م�سبقا ، وا�ستعمال وحدات 

القيا�س القانونية ، والإعالنات التي حتتوي على نتائج القيا�سات .

12- العبـوة املعبـاأة م�سبقا :  

عبوة يتم تعبئة املنتج بداخلها ، وتغليفها ، وحتديد كمية املنتج فـيها قبل عر�سها 

للبيع .

13- وحـدة القيـا�س القانونيـة :  

وحدة قيا�س مرخ�س با�ستخدامها قانونا .

14- النظام الدويل لوحدات القيا�س : 

نظام مرتابط لوحدات القيا�س مبني على الوحدات الأ�سا�سية التي تبناها اأو اأو�سى 

بها املوؤمتر العام لالأوزان واملقايي�س .

15- التحقــق )املرتولوجــي ( : 

جميـع العمليــات التــي جتريهــا املديريــة اأو من تخولـــه للتاأكــد من اأن اأداة القيــــا�س 

القانونية تفـي باملتطلبات القانونية .

16- املعـايــــــرة : 

، بغر�س حتديـــــد  بهــا حتــت ظــروف حمــــددة  القيـــام  يتــــم  التـي  العمليــــات  جمـيــع 

الأخطــاء فـي اأدوات القيا�س ومقــدار الرتيــاب بها وحتقيــق ال�سل�سلـــة بالإ�سافــــة اإىل 

تعييــن بع�س اخل�سائ�س الأخرى عند الطلب .
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17- معيار القيا�س الأويل :  

فـيه دون معايرته مع معيار قيا�س  االرتياب  يتم حتديد قيمته ومقدار  معيار قيا�س 

اآخر ، حيث يعترب معيار القيا�س االأويل اأعلى معيار قيا�س فـي هرم املعايرة ، وعادة ما 

يتم مقارنته مع معايري قيا�س اأولية اأخرى من النوع نف�سه ، ويجب اأن يت�صل املعيار 

االأويل مع تعريف وحدة القيا�س املعنية ، وب�صكل خا�س مع النظام الدويل للقيا�س .

18- معيار القيا�س : 

معيار معرتف به مبوجب قرار من الوزير اأو من  يفو�صه ، ويكون االأ�صا�س فـي تثبيت 

قيمة جميع معايري القيا�س االأخرى اخلا�صة بكمية معينة فـي ال�صلطنة .

19- ال�سـل�سـلـة : 

ارتباط نتيجة القيا�س اأو املعايرة مبعايري القيا�س الوطنية اأو معايري القيا�س االأولية ، 

وذلك عن طريق �صل�صلة غري منقطعة من املعايرات اأو املقارنات يكون مقدار االرتياب 

فـيها معروفا لكل مرحلة .

20- املنتــــــج : 

ناجت عملية ت�صميم اأو ت�صنيع اأو ترميم اأو تهيئة )اأداة ، عبوة ، جهاز( ، وي�صمل فقط 

اأدوات القيا�س والعبوات املعباأة م�صبقا .

21- ال�سـانـــع : 

ال�صخـ�س الطبيعي اأو االعتبـاري الذي يقوم بت�صميـم اأو ت�صنيـع اأو توزيـع اأو ترميـم 

اأو اإعادة تهيئة املنتج ، والذي يقوم بتثبيت ا�صمه وعالمته التجارية اأو اأي عالمة مميزة 

على املنتــــج ، ويعترب امل�صتـورد اأو املــوزع هو ال�صانـع فـي حالة قيامــه باإجــراء حتويـــل 

اأو تعديل على املنتج بطريقة قد توؤثر فـي مطابقة املنتج للمتطلبات االإلزامية .

22- التـاجــر : 

ال�صخ�س الطبيعي اأو االعتباري الذي يقوم با�صترياد املنتج اأو طرحه فـي ال�صلطنة .

23- املــــــــــوزع : 

ال�صخــ�س الطبيعي اأو االعتبـــــاري الـذي يعمل �صمن �صل�صلة توريد املنتــــج وطرحــــه 

فـي ال�صلطنة . 
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24- املوا�سفة القيا�سية : 

الإدارة  واأنظمة  الإنتاج  اأو طرق  املنتج  اأو  اأو خ�سائ�س اخلدمة  اإر�ســـادات  اأو  قواعــد 

لال�ستخـــدام العـــــام واملتكـــــرر ، وقد ت�سمــل اأي�ســا امل�سطلحــات والرمـــوز والبيانـــــات 

والتغليف وو�سع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج اأو طرق 

اإنتاجه ، اأو تقت�سر على اأي منها وتكون املطابقة لها غري اإلزامية .

25- املتطلبات الإلزامية : 

القيا�س ووحداته  و�سفافـية وم�سداقية  قانونا ل�سحة  الالزمة  العنا�سر  جمموعة 

واأدواته والقائمني عليه .

26- اللوائـح الفنيــة : 

قواعــد اأو اإر�ســـادات اأو خ�سائـــ�س اخلدمـــة اأو املنتـــج اأو طــــرق الإنتـــــاج والإجــــراءات 

وو�ســــع  والتغليــف  والبيانـــات  والرمـــوز  امل�سطلحــات  اأي�سا  ت�سمــــــل  ، وقد  الإداريـــة 

العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على املنتج اأو طرق اإنتاجه ، اأو تقت�سر 

على اأي منها وتكون املطابقة لها اإلزامية .

27- �سهادة التحقق : 

�سهــادة متنــح من املديريــــة للجهــــاز اأو اأداة القيـــــا�س القانونيـــــة ، بعد اإجــــراء التحقــــق 

)املرتولوجي ( . 

املــادة ) 2 (

للمديريـــة اأن ت�ستوفـــي من ذوي ال�ســاأن الر�ســـوم املقــررة لإجـــراء القيــا�س اأو املعايـرة طبقــا 

لأحكام املادة ) 13 ( من هذا القانون . 

املــادة ) 3 (

ي�ســـدر قــــرار من وزيـــر العـــدل مبنـــح املوظفـيـــن الذين يحددهــم الوزيــر �سفــة ال�سبطيــة 

الق�سائية فـي ما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . 

املــادة ) 4 (

ملاأموري  وامل�ساندة  الدعم  املخت�سة  اجلهات  من  وغريها  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  تقدم 

ال�سبط الق�سائي امل�سار اإليهم فـي املادة ال�سابقة مبجرد طلبهم ذلك ، وي�سمل ذلك حالة 

العبوات  اأو  القانونية  القيا�س  اأدوات  ي�ستخدمون  ل  الذين  املتجولني  الأ�سخا�س  �سبط 

ب�سكل �سحيح ، كما تقوم املديرية بالتعاون مع الدوائر واجلهات الر�سمية الأخرى لتحقيق 

غايات هذا القانون . 
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املــادة ) 5 (

ي�ســـدر الوزيــــر اللوائـــح الفنيـــة الالزمـــة لتنفـيـــذ اأحكـــام هــذا القانــون وتنظيــم الأعمال 

اجلريدة  فـي  اللوائح  هذه  وتن�سر   ، ال�سلطنة  فـي  )املرتولوجية(  والأن�سطة  والفعاليات 

الر�سمية ، وت�سبح �سارية املفعول من اليوم التايل لتاريخ ن�سرها .

الف�سل الثاين

اخت�سا�سـات املديـريـة

املــادة ) 6 (

تقوم املديرية بتطبيق اأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

1 - اإعداد املوا�سفات القيا�سية .

2 - اإعداد اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها فـي املجالت ذات ال�سلة .

3 - ح�سر املنتجات والعبوات املعباأة م�سبقا واأدوات القيا�س امل�سنعة حمليا ، وكذا امل�ستوردة .

ال�سادرة  الفنية  واللوائح  القيا�سية  باملوا�سفات  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  ن�ســر   -  4

من  الـــوزارة ، واملنظمــــات العربيـــة والأجنبيـــة الإقليميــة والدوليـــــة اأو عن الهيئـــات 

املنظمات  تلك  مع  توقع  التي  التفاقيات  ح�سب  وبيعها  وتوزيعها  الأخرى  الدوليــة 

والهيئات ، فـي ما يتعلق مبجال )املرتولوجيا( .

 ، القانونيـــة  )املرتولوجيـــــا(  جمـــال  فـي  العاملـــة  اجلهـــات  جميــع  على  الإ�سراف   -  5

ويحـــق للمديرية تخويل بع�س اأن�سطة الإ�سراف ) املرتولوجي( للجهات التي تراها 

منا�سبة ، وذلك مبوجب اتفاقيات خا�سة فـي هذا ال�ساأن . 

6 - التن�سيق مع اجلهـات واملوؤ�س�سات العلمية احلكومية واخلا�سة بهدف حتقيق اأغرا�س 

هذا القانون . 

7  - دعم الدرا�سات والأبحاث والأن�سطة والدورات )املرتولوجية( ، وامل�ساركة فـي الأن�سطة 

الإقليمية والدولية .

8 - اقرتاح التفاقيات مع الهيئات واملنظمات العربية والأجنبيــة ، الإقليميـــة والدوليــة 

ب�ساأن العتـــراف املتبــــادل ، وكفاءة الهيئـات فـي املجـالت ذات ال�سلـة بعمـــل املديريـــة ، 

ومتثيــل ال�سلطنة فـي هذه الهيئات واملنظمات . 
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9 - التعاون والتن�سيق مع الهيـئات واملنظمـــات العربيـــة والأجنبيـــة ، الإقليميـــة والدوليــة 

التي تعمل فـي جمالت املقايي�س )املرتولوجيا( ، والنت�ساب اإليها .

10- تطبيق املوا�سفات القيا�سية اأو اللوائح الفنية اأو الأدلة اأو التو�سيات ال�سادرة عن دول 

اأخرى وعن منظمات عربية واأجنبية ، اإقليمية ودولية ، فـي احلالت التي تقدرها ، 

�سريطة اأن تكون �سادرة باللغة العربية اأو الإجنليزية .

الــــدوري علـى العينــــات املاأخـــــوذة من ال�ســــوق للتاأكــــد من مــدى  11- القيــــام بالفحـــ�س 

التزامهـا باللوائح واملوا�سفات املحددة .

12- امل�ساهمــة فــي توعيــة امل�ستهلكيــن والتجــار وامل�سنعيــن فــي املجــالت املتعلقــة بالقيــا�س 

واملعايرة .

13- تلقي ال�سكاوى املتعلقة بالقيا�س واملعايرة وبحثها .

14- امل�ساهمة فـي  دعم القت�ساد الوطني ، ورفع جودة املنتجات الوطنية .

الف�ســل الثالث

القيـا�س واملعايـرة

املــادة ) 7 (

حتدد وحدات القيا�س القانونية على النحو الآتي :

 اأ - وحدة الوزن هي الكيلو جرام ، وم�ساعفاته ، واأجزاوؤه الع�سرية .

ب - وحدة الطول هي املرت ، وم�ساعفاته ، واأجزاوؤه الع�سرية .

ج - وحدة الزمن هي الثانية ، واأجزاوؤها .

د - وحدة �سدة التيار الكهربائي هي الأمبري .

هـ - وحدة درجة احلرارة الرثموديناميكية هي الكلفن .

 و- وحدة �سدة الإ�ساءة هي القنديلة .

ز - وحدة كمية املادة هي املول .

وم�ساعفاتها  واأجزائها  وامل�ستقة  املكملة  القيا�س  وحدات  ب�ساأن  لئحة  الوزير  وي�سدر 

ورموزها وطريقة التعبري عنها وكتابتها ا�ستنادا اإىل النظام الدويل لوحدات القيا�س .
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املــادة ) 8 (

تقوم الوزارة مبا ياأتي :

اأ - اإن�ساء خمترب وطني )للمرتولوجيا( يعنى بحفظ معايري القيا�س الوطنية واملواد 

وتقدمي خدمة   ، القيا�س  لوحدات  الدويل  للنظام  و�سل�سلتها  واإدامتها  املرجعية 

املعايرة ، واأي مهام اأخرى يحددها الوزير .

ب - تاأ�سي�س مراكز حتقـــق )مرتولوجـــي( من اأدوات القيــا�س القانونيــــة ، وفقا حلاجة 

كل حمافظة والإمكانات املتوفرة .

املــادة ) 9 ( 

تقوم املديرية  باإعداد معايري القيا�س الوطنية واملواد املرجعية املحفوظة لديها اأو لدى اأي 

جهة اأخرى تخولها املديرية بذلك ، وحتديد واجبات هذه اجلهات املخولة و�سالحياتها ، 

وفقا للوائح التي  ت�سدر فـي  هذا ال�ساأن .

املــادة ) 10 (

اأعمال )املرتولوجيا( فـي ال�سلطنة وت�سمل  تعد املديرية اللوائح الفنية اخلا�سة بتنظيم 

ما ياأتي :

1 - ال�سيا�سة الوطنية )للمرتولوجيا( .

2 - مكونات النظام الوطني )للمرتولوجيا( .

3 - �سفافـية وحيادية ونزاهة النظام الوطني )للمرتولوجيا( .

4 - ت�سكيل جلنة وطنية )للمرتولوجيا( ، وحتديد اخت�سا�ساتها . 

5 - ال�سرتاطات الواجــب توافرهـــا فـــي اجلهـات العاملة فـي )املرتولوجيــــا( القانونيــة 

وم�سوؤولياتها و�سالحياتها وواجباتها .

6 - ال�سل�سلة )املرتولوجية( ، ومعايري القيا�س الوطنية .

7 - املراكز )املرتولوجية( املعرتف بها فـي ال�سلطنة .

8 - ال�سرتاطات الواجب توافرها فـي اجلهات العاملة فـي جمال املعايرة .

9 - الرقابة )املرتولوجية( القانونية .

10- العالمات )املرتولوجية( .
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11- اأدوات القيــا�س اخلا�سعــــــة للرقابـــة )املرتولوجيــة( القانونيــــة واأنــواع التحـــقـق 

)املرتولوجي( املطلوب لكل اأداة .

12- املتطلبات الإلزامية لأدوات القيا�س القانونية .

13- التحقق من اأدوات القيا�س القانونية .

14- �سناعة وا�سترياد وت�سويق وبيع وتاأجري وعر�س اأدوات القيا�س القانونية .

15- �سيانة واإ�سالح وتركيب اأدوات القيا�س القانونية .

16- ت�سدير اأدوات القيا�س القانونية .

17- امتالك وا�ستعمال اأدوات القيا�س القانونية .

18- الفحو�سات والقيا�سات القانونية .

19- املتطلبات العامة للفحو�سات ، والقيا�سات القانونية . 

20- الوقف والتحفظ وال�سحب والإعادة لأدوات القيا�س القانونية .

21- القيا�سات الظاهرة فـي الإعالنات .

22- املخالفات )املرتولوجية( والإجراءات املتخذة بحق املخالفـني .

23- اأي اأعمال اأخرى تتعلق بعلم القيا�س .

الف�سل الرابع

الرقابـة على امل�ستقـات النفطيـة

املــادة ) 11 (

تقوم املديرية بالرقابة على امل�ستقات النفطية كما ونوعا منذ حلظة خروجها من امل�سفاة 

اأو من عنـد املـــزود الرئي�ســي ، اإىل حني و�سولـها للم�ستهـلك ، �سواء عن طريق ال�سهاريــج 

اأو الأنابيب اأو اخلزانات اأو حمطات التوزيع .

املــادة ) 12 (

اإجراءات  اأن تت�سمن  ، على  امل�ستقات النفطية  الفنية للرقابة على  اللوائح  الوزير  ي�سدر 

الرقابة ، وحتديد الغرامات التي تفر�س على خمالفة تلك الإجراءات  ، ب�سرط األ تزيد 

على احلد الأق�سى املن�سو�س عليه فـي  املادة )14 ( من هذا القانون . 
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الف�سل اخلام�س

الر�ســـــوم

املــادة ) 13 (

ي�سدر الوزير قرارا بتحديد الر�سوم مقابل اخلدمات التي تقدمها املديرية تطبيقا لأحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له ، وذلك بعد موافقة وزارة املالية .

الف�سل ال�ساد�س

اإجراءات التفتي�س والرقابة و�سبط املخالفـني

املــادة ) 14 (

ي�سدر الوزير لئحة باإجراءات التفتي�س والرقابة و�سبط املخالفـني لأحكام هذا القانون ، 

ويجوز للوزير فر�س عقوبات وغرامات اإدارية على األ تتجاوز قيمة الغرامة )100( مائة 

ريال عماين ، وتت�ساعف فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة .

الف�سل ال�سابع

العقوبــــــــــات

املــادة ) 15 (

 اأ - مع عــدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي قانون اآخـر ، يعاقب بال�سجن مدة 

ل تزيد على �سنة ، و بغرامة ل تزيد على)6000( �ستة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني  

العقوبتني كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :

1 - ا�سترياد اأو ت�سنيع اأو تركيب اأو �سيانة اأو اإ�سالح اأو بيع اأو ا�ستعمال اأو حيازة  اأدوات 

الالزمــة  الرتاخيــ�س  على  دون احل�سـول  الإلزاميـة  للمتطلبـات  قيـا�س خمالفـة 

من املديرية .

بنتائج  العبث  اأو  قراءاتها  تغيري  اإىل  يوؤدي  نحو  على  القيا�س  اأدوات  ا�ستخدام   -  2

ا�ستخدامهــا  اأدوات القيا�س للتحقــق منها قبل  اأو المتنـاع عن تقدمي   ، القيــا�س 

اأو تقدميها بعد النتهاء من �سالحية التحقق منها ، اأو اإجراء القيا�سات بوا�سطة 

اأ�سخا�س غري موؤهلني .
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اأو عر�ض العبوات بطريقة   ، اأي عبوة ال تلبي املوا�صفات  اأو بيع  اأو توزيع  3 - ت�صنيع 

م�صللة اأو و�صع بطاقــة البيانــات فـي اأماكن ي�صعب على امل�صتهلك الو�صول اإليها 

اأو قراءتها .

4 - منـــع اأي من ماأمــوري ال�صبــط الق�صائــي اأو املخت�صيــن بتنفـيــذ اأحكــام هذا القانــون 

املحالت  اأو  امل�صانع  اأي من  اأي منهم عن دخول  اإعاقة  اأو   ، بواجباتهم  القيام  من 

التجارية اأو امل�صتودعات اأو اأي مرافق اأخرى لغايات الك�صف والتفتي�ض واأخذ العينات 

واإجراء الفح�ض والتحقق من اأي منتج اأو اأداة قيا�ض . 

5 - اإ�صاءة ا�صتخدام اأي ختـم اأو دمغـة اأو عالمـة اأو تقريـر اأو �صهادة ت�صتعملهـا املديريــة 

اأو اإتالف اأختام املديرية . 

اأو درجة  اأو نوعها  فـي كميتها  الغ�ض  �صواء كان هذا  النفطية  امل�صتقات  فـي  الغ�ض   -  6

تركيزها .

7 - تغيري املعلومات الواردة على بطاقة البيان اأو حجبها اأو ت�صويهها ، اأو القيام بطباعة 

عبوات اأو بطاقات مقلدة .

8 - تقدمي وثائق م�صللة ، اأو غري مطابقة للحقيقة ، اأو اإخفاء الوثائق ال�صحيحة التي  

تطلبها املديرية لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون .

9 - طرح اأو عر�ض مواد غري مطابقة للوائح الفنية ، اأو مواد مغ�صو�صة .

10- بيع اأو عر�ض منتجات م�صتوردة اأو طرحها للتداول قبل اإجازتها من قبل املديرية .

11- تبديد اأو اإخفاء منتجات اأو اأدوات قيا�ض مت التحفظ عليها ، اأو حجزها من قبل 

املديرية .

ب - فـي حال تكرار ارتكـــاب اأي من االأفعـــال الــواردة بالبنـــد ال�صابـــق يحكــــم باحلــــد االأق�صى 

املقرر للعقوبة .
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املــادة ) 16 (

يعاقب بعقوبة التزوير املن�سو�س عليها فـي قانون اجلزاء العماين كل من زور اأي دمغة 

اأو ختم اأو عالمة اأو تقرير اأو �سهادة ، اأو قلد ختما ت�ستعمله املديرية لغايات تطبيق اأحكام 

هذا القانون ، اأو ا�ستعمل دمغة اأو عالمة اأو تقريرا اأو �سهادة اأو ختما مزورا اأو مقلدا مع 

علمه بذلك .

الف�سل الثامن

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 17 (

 ، القانون  اأحكام هذا  لتنفـيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  وال�سناعة  التجارة  وزير  ي�سدر 

واإىل حيــن �ســدور تلك اللوائـح والقـرارات ، ي�ستمـر العمــل باللوائـح والقــرارات القائمــة 

فـي ما ل يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة ) 18 (

يلغى القانون الوطني للقيا�س واملعايرة القانونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/74.

املــادة ) 19 (

يعمل بهذا القانون بعد م�سي �سهر من تاريخ ن�سره .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/18

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام نظـام 

الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلــى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــم 2007/92 باإن�ســــاء هيئــــة عامــــة للكهربـــاء وامليـــاه وتعييـــن 

رئي�س لها ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 باإ�سدار نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/38 باإلغاء وزارة القت�ساد الوطني ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املر�سوم اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى االأوىل �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من  مـــــــــــــــــــار�ض �سنة 2013م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

تعديـــالت بعـــ�ض اأحكـــام 

نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه

اأوال : ي�ستبدل بعبارة " وزير القت�ساد الوطني " الواردة فـي املادة )1( من نظام الهيئة 

العامة للكهرباء واملياه امل�سار اإليه عبارة " الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية " .

ثانيا : ي�ستبــدل بنــ�س املــــادة )6( من نظـــام الهيئـــة العامـة للكهربــاء وامليـاه امل�سـار اإليــه ، 

الن�س الآتي :

" ي�سكل املجل�س بقرار من جمل�س الوزراء " .

ثالثا : ي�ستبـــــدل بعبـــــارة "وموافـــاة وزارة القت�ســــاد الوطنــــي واأجهــــزة الدولــــة  " الـــــواردة 

فـي املادة )12( من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�سار اإليه عبارة "وموافاة 

اأجهزة الدولة  " .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/19

باإ�سنـاد بعـ�ض االخت�سا�سـات 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/38 باإلغاء وزارة القت�ساد الوطني ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

اأمني عام وزارة  اأميـــن عام املجلــ�س الأعلــى للتخطيــط اخت�سا�سات و�سالحيات  ميـــار�س 

القت�ســاد الوطني )امللغاة( فـي جلنـــة املناطــق احلــرة املن�ســـو�س عليهـــا فـي قانون املناطق 

احلرة امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املر�سوم اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى االأوىل �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من  مـــــــــــــــــــار�ض �سنة 2013م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/20

بتقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعترب م�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي - املحدد فـي املذكرة 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�سروعات املنفعة العامة .

 املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر على العقــارات والأرا�سـي الالزمــة 

للم�ســروع املذكــور وما عليهــا من من�ســاآت طبقــا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه .

 املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة مبحافظة الربميي

�سمـن جهــود احلكومــة لإن�ســاء وحتديــث �سبكـــة الطــرق بال�سلطنـــة ، قامــت وزارة النقــل 

والت�ســالت بالنتهـــاء من اأعمـــال الت�سميـــم واإعــداد م�ستنــدات املناق�ســة لتنفيــذ م�ســروع 

ازدواجية طريق حم�سة / الرو�سة بطول )58( كيلو مرت تقريبا .

ويحقق امل�سروع الأهداف الآتية :

- التخفيــف من الختناقـــات املروريـــة ، وتي�سيــر ان�سيــاب حركــة املركبــات ، والتقليــل 

من وقوع احلوادث املرورية .

- رفع كفاءة من�ساآت ت�سريف املياه بحيث يكون الطريق �سالكا للمرور فـي جميع حالت 

الطق�س .

- �سهولة النتقال من واإىل خمتلف املناطق مبا يوؤدي اإىل زيادة التوا�سل الجتماعي ، 

وتفعيل الأن�سطة التجارية والقت�سادية .

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية :

- تنفيذ اأربع حارات اأ�سفلتية بواقع حارتني فـي كل اجتاه وبعر�س )3.75( مرتا لكل 

اأ�سفلتية  واأكتاف   ، اأمتار   )3( بعر�س  خارجية  اأ�سفلتية  اأكتاف  اإىل  بالإ�سافة  حارة 

 )4.5( بعر�س  و�سطية  وجزيرة   ، الرئي�سي  للطريق  مرتا   )1.50( بعر�س  داخلية 

مرتا .

- اإن�ساء )8( ثمانية تقاطعات متعددة امل�ستويات ، بالإ�سافة اإىل دوار عند بداية الطريق 

مبحافظة الربميي وعدد )3( ثالثة اأنفاق للم�ساة على طول الطريق .

- نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .

- تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من دهانات و�ساخ�سات 

اإر�سادية وتنبيهية ، بالإ�سافة اإىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 

 ،  78/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  اأحكام  وفق 

لذلك فاإن الأمــر يقت�ســـي ا�ست�ســـدار مر�ســوم �سلطانــي بتقريــر �سفـة املنفعـة العامـة لهــذا 

امل�سروع .

وزيـــر النقل والت�سالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/21

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية 

من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بولية ال�سيب مبحافظة م�سقط

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بولية ال�سيب  يعترب م�سروع 

مبحافظـــة م�سقــــط - املحـــدد فـي املذكـــرة والر�ســـم التخطيـــطي الإجمـالـــي املرفقيــــن - 

من م�سروعات املنفعة العامة .

 املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيـــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر على العقــارات والأرا�سـي الالزمة 

العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا لأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه .

 املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية 

من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�ض بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملوالنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 

املعظم - حفظه اللـه ورعاه - قامت وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه باتخاذ االإجراءات 

الالزمة لتنفيذ م�سروع اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفي�سانات بوادي اخلو�س بوالية 

ال�سيب مبحافظة م�سقط بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، ومت االنتهاء من اإعداد الت�ساميم 

التف�سيلية واخلرائط الهند�سية ، ويتم حاليا جتهيز م�ستندات مناق�سة التنفيذ متهيدا 

للطرح خالل الفرتة القادمة .

وي�ستمل امل�سروع االأعمال االآتية :

- اإن�ساء ال�سد الرئي�سي من اخلر�سانة املدكوكة بطول )580( مرتا وارتفاع )65( مرتا ، 

ويحتوي على مفي�س بطول )300( مرت على �سكل مدرجات وعدد )4( اأربعة اأنابيب 

خمتلف  من  املياه  ت�سريف  فـي  للتحكم  خمتلفة  ارتفاعات  على  االإغالق  حمكمة 

امل�ستويات .

ومزود  املدكوكة  االأتربة  من  مرتا   )54( وبارتفاع  مرتا   )590( بطول  جانبي  �سد   -

بقاطع من اخلر�سانة اللدنة .

- عدد )3( ثالثة �سدود احتجازية ترتاوح اأطوالها مابني )22.5 -60( مرتا .

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 

 ،  78/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  اأحكام  وفق 

لهذا  العامة  املنفعة  �سفة  بتقرير  �سلطاين  مر�سوم  ا�ست�سدار  يقت�سي  االأمر  فاإن  لذلك 

امل�سروع .

وزير البلديات االإقليمية وموارد املياه 
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/22

بالت�سديـق علـى اتفاقيـة 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا االحتادية 

حـول الت�سجيـع واحلمايـة املتبادلـة لال�ستثمـارات 

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة جمهوريــة تنزانيــا الحتاديــة حول 

القعدة  29 من ذي  بتاريخ  املوقعة فـي م�سقط  املتبادلة لال�ستثمارات  الت�سجيع واحلماية 

1433هـ املوافق 16 من اأكتوبر 2012م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 13 من جمادى االأوىل �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من  مـــــــــــــــــــار�ض �سنة 2013م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــــة 

بني حكومــــــة �سلطنــــــة عمــــــان 

 وحكومـة جمهوريـة تنزانيـا االحتاديـة

حول الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات

متهيـــــــــــــد

�إن حكومــة �شلطنــة عمـــان وحكومـــة جمهوريـــة تنز�نيــا �الحتادية )ي�شار �إليهما فيما يلي 

بــــــ "�لطرفني �ملتعاقدين "( ،

رغبة منهما فـي تكثيف �لتعاون �القت�شادي بني �لبلدين مبا يخدم م�شلحتهما �مل�شرتكة ، 

وتهيئـــــة �لظـــــروف �ملالئمـــــة و�ملحافظـــــة عليهـــــا فيمــــا يتعلــــق با�شتثمار�ت م�شتثمري �أحد 

�لطرفني �ملتعاقدين فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر ، 

و�عرت�فا منهما باأن �لت�شجيع و�حلماية �ملتبادلة لال�شتثمار�ت �شيوؤديان �إىل دعم �الزدهار 

�القت�شادي للطرفني �ملتعاقدين وحتفيز مبادر�ت �ال�شتثمار ، 

فقد �تفقتا على ما يلي : 

املــادة االأولــى

التعريفــــات

الأغر��ض هذه �التفاقية : 

1 - يق�سد مب�سطلح ا�ستثمار : 

�أحد �لطرفني  �أو يتحكم بها وي�شتثمرها م�شتثمر  �لتي ميلكها  �أي نوع من �الأ�شول 

�ملتعاقدين ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر �شريطة �أن 

يتم ذلك �ال�شتثمار وفقا لقو�نني ولو�ئح �لطرف �ملتعاقد �الآخر وت�شمل على �شبيل 

�ملثال ولي�ض �حل�شر : 

 �أ - �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة و�أية حقوق ملكية �أخرى . 

ب - �حل�ش�ض ، و�ل�شند�ت ، و�الأ�شهم و�أي نوع �آخر من �مل�شاهمة فـي �ل�شركات . 

ج - �حلقوق �لنقدية ، و�ملطالبات �لناجتة عن �أد�ء مبوجب عقد له قيمة �قت�شادية . 

د - حقوق �مللكية �لفكرية وت�شمل حقوق �لن�شر و�لتاأليف ، وحقوق �مللكية �ل�شناعية ، 

وبــر�ء�ت �الختـــر�ع ، و�لت�شاميـــم �ل�شناعيــــة ، و�لنمـــــاذج ، و�لعالمـــــات و�الأ�شمـــاء 

�لتجارية ، و�الأ�شر�ر �لتجارية ، و�لعمليات �لتقنية ، و�ملعرفة ، و�ل�شهرة . 
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هـ - �أي حــــق ممنـــوح مبوجـــــب قانـــــون ، �أو عقـــــد ، �أو �أي تر�خيـــ�ض �أو ت�شاريـــح ت�شمـــــل 

�متياز�ت �لتنقيب عن �ملو�رد �لطبيعية ، وتطويرها ، و��شتغاللها . 

�أي تغيري فـي �ل�شكل �لذي مت فيه ��شتثمار �أو �إعادة ��شتثمار �الأ�شول يجب �أال يوؤثر 

على �أهليتها ب�شفتها ��شتثمار�ت �شريطة �أن ال يتعار�ض هذ� �لتغيري مع �أحكام هذه 

�التفاقية وت�شريعات �لطرف �ملتعاقد �مل�شيف لال�شتثمار . 

2 - يق�سد مب�سطلح م�ستثمر فيما يتعلق باأي طرف متعاقد : 

  �أ - �أي �شخ�ض طبيعي يحمل جن�شية ذلك �لطرف �ملتعاقد مبوجب ت�شريعاته ، و

ب - �أي �شخ�ض قانوين معرتف به طبقا لقو�نني و�أحكام ذلك �لطرف �ملتعاقد . 

3 - يق�سد مب�سطلح عائدات :

�ملثال  �شبيل  على  وت�شمل   . ��شتثمار  �إعادة  �أو  ��شتثمار  �أي  من  �لناجتة  �الأمو�ل  كافة 

ولي�ض �حل�شر : �الأرباح ، و�لفو�ئد ، ومكا�شب ر�أ�ض �ملال ، و�أرباح �الأ�شهم ، و�الإتاو�ت ، 

و�لر�شوم . 

4 - يق�سد مب�سطلح اإقليم فيما يتعلق بكل طرف متعاقد :

�الأر�ض و�ملياه �الإقليمية ، و�ملناطق �لبحرية و�ملجال �جلوي �خلا�شع ل�شيادتها ، ت�شمل 

فيها  ميار�ض  �لتي  �الأر�ض  وباطن   ، �لقاري  و�جلرف  �خلال�شة  �القت�شادية  �ملنطقة 

�لقانون  و�أحكام  �ملحلية  لقو�نينه  طبقا  و�شلطاته  �ل�شيادية  حقوقه  �ملتعاقد  �لطرف 

�لدويل . 

املــادة الثانيــة

ت�سجيع وحماية اال�ستثمار

1 - على كل طــرف متعاقــد وفقا ل�شيا�شتــه �لعامـــة فـي جمـــال �ال�شتثمــار �خلارجــي ، 

�أن ي�شجع �ال�شتثمار�ت �لتي تقام فـي �إقليمه طبقا لت�شريعاته . 

2 - يجب �ل�شماح لالأفر�د �لعاملني لدى �أي م�شتثمر من �أحد �لطرفني �ملتعاقدين ، 

و�أفر�د عائالتهم ، بالدخول ، و�الإقامة ، ومغادرة �إقليم �لطــرف �ملتعاقـــد �الآخر 

لغر�ض نقل �الأن�شطة �ملرتبطة باال�شتثمار�ت فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر ، 

وفقا للقو�نني و�للو�ئح �ملتعلقة بدخول و�إقامة �الأجانب . 
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3 - ي�شمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومن�شفة ال�شتثمار�ت م�شتثمري �لطرف 

�ملتعاقـــــد �الآخـــــر ، وال ينتقـــــ�ض مــن �إد�رة �الإنتـــــاج ، �أو �شيانتـــــه ، �أو ��شتخد�مـــه ، 

�أو �لتمتع به ، �أو �لت�شرف به ، �أو �حل�شول على �لب�شائع و�خلدمات �أو بيعها من 

خالل �إجر�ء�ت غري معقولة ومتييزية . 

4 - على كل طرف متعاقد �أن يقوم بحماية �ال�شتثمار�ت �لتي تقام فـي �إقليمه طبقا 

لقو�نينه ولو�ئحه بو��شطة م�شتثمري �لطرف �ملتعاقد �الآخر ، ويجب �أن ال يوؤثر 

مــن خـــــالل �إجــــر�ء�ت غيـــر معقولــــة �أو متييزيــــة فـي �إد�رة تلـك �ال�شتثمـــار�ت ، 

�أو �شيانتها ، �أو ��شتخد�مها ، �أو �لتمتع بها ، �أو �لتو�شع بها ، �أو بيعها ، �أو ت�شفيتها . 

املــادة الثالثــة

معاملة اال�ستثمارات

1 - على كل طرف متعاقد �أن مينح ��شتثمار�ت وعائد�ت م�شتثمري �لطرف �ملتعاقد 

وعائد�ت  ال�شتثمار�ت  مينحها  �لتي  تلك  عن  �أف�شلية  تقل  ال  معاملة   ، �الآخر 

م�شتثمريه ، �أو م�شتثمري �أي دولة �أخرى �أيهما �أكرث �أف�شلية للم�شتثمرين . 

�لذي  متعاقد  طرف  �أي  يتمتع   ، �ملادة  هذه  )1( من  �لفقرة  �أحكام  من  بالرغم   -  2

�ن�شم �أو قد ين�شم الأي �تفاقية تتعلق بت�شكيل �حتاد جمركي �أو �شوق م�شرتكة ، 

�أو منطقة جتارة حرة ، بحرية منح معاملة �أكرث �أف�شلية ال�شتثمار�ت م�شتثمري 

�لدولة �أو �لدول �لتي تعد طرفا فـي تلك �التفاقيات �ملذكورة �أعاله ، �أو م�شتثمري 

بع�ض هذه �لدول . 

�لطرفني  �أحد  تلزم  بحيث  �ملادة  هذه  من   )1( �لفقرة  �أحكام  تف�شر  �أال  يجب   -  3

�ملتعاقديــن باأن يقــدم �إىل م�شتثمــري �لطــرف �ملتعاقــد �الآخـــر فو�ئـــد �أية معاملـــة 

�أو تف�شيل �أو �متياز ناجت عن �أي �تفاقية دولية �أو �أي �تفاقيات �أو ت�شريعات حملية 

تتعلق كليا �أو جزئيا بال�شر�ئب . 

فاإن   ، �لوطنيني  �الأعمال  رجال  لدى  و�لقدرة  �خلربة  توفر  عدم  �شوء  على   -  4

ملو�طنيها  خا�شة  حو�فز  منح  فـي  باحلق  حتتفظ  �الحتادية  تنز�نيا  جمهورية 

�أن تكون هذه �حلو�فز مالئمة مع  �أعمالهم . يجب  �أجل حتفيز  و�شركاتها من 

هذه �ملادة �شريطة �أن ال توؤثر تاأثري� كبري� على ��شتثمار�ت و�أن�شطة م�شتثمري 

�لطرف �ملتعاقد �الآخر . 
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5 - يجب �أال تف�شر �أحكام �لفقرتني )2( و )3( من هذه �ملادة بحيث تلزم �أحد �لطرفني 

�ملتعاقديـــن باأن يقـــدم �إىل م�شتثمـــري �لطـــرف �ملتعاقد �الآخــر فو�ئد �أية معاملة 

�أو تف�شيل �أو �متياز ناجت عن : 

�أ - �أي ع�شويـــة فـي/ �أو �نت�شــاب �إىل منطقـــــة جتــــارة حــرة ، �أو �حتــــــاد جمركـــــي 

قائـــم �أو يقــام م�شتقبـــال ، �أو �شـــوق م�شرتكــة ، �أو �أي �شكل من �أ�شكـال �لتعــاون 

�القت�شادية �الإقليمي . 

ب - �أية �تفاقيــات حول جتنب �الزدو�ج �ل�شريبــي �أو �أي نوع �آخر من �التفاقيـــات 

�أو �مل�شائل �ملتعلقة بال�شر�ئب . 

6 - ال تلزم �أحكام �لفقرة )1( من هذه �ملادة ، �أي �لطرفني �ملتعاقدين مبنح م�شتثمري 

�لطرف �ملتعاقد �الآخر ذ�ت �ملعاملة �لتي مينحها مل�شتثمريه فيما يتعلق بتملك 

�الأر��شي و�لعقار و�حل�شول على �ملنح و�لقرو�ض �ملي�شرة . 

املــادة الرابعــة

نزع امللكية والتعوي�ض 

1 - ال يجوز الأي طرف متعاقد �أن يتخذ �إجر�ء�ت من �شاأنها �أن حترم ب�شكل مبا�شر 

�أي م�شتثمر من �لطرف �ملتعاقد �الآخر الأي ��شتثمار ما مل يتم  �أو غري مبا�شر 

��شتيفاء �ل�شروط �لتالية : 

�أ - يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت للم�شلحة �لعامة ومبوجب �إجر�ء�ت قانونية . 

ب - تعد �الإجر�ء�ت متميزة وغري متيزية . 

 ، و�لفعال   ، و�لكافـي   ، �لفوري  �لتعوي�ض  �شد�د  �الإجر�ء�ت قر�ر�ت  تر�فق  �أن   - ج 

�لــذي يجـــب �أن يكون قابال للتحويـــل بحريــــة دون تاأخيــــر بالعملـــة �لقابلـــة 

للتحويل بحرية . 

�أ - يتم ح�شاب �لتعوي�ض بالعملة �ل�شائدة فـي �ل�شوق لال�شتثمار �ملنزوع ملكيته   - 2

مبا�شرة قبل نزع �مللكية �أو قبل �أن ي�شبح قر�ر �إعالن نزع �مللكية معروفا للجمهور 

بطريقة توؤثر على قيمة �ال�شتثمار ) ي�شار �إليها فيما يلي مبوعد �لتقييم( . 

ب - يجب �أن ت�شمل �لقيمة �ل�شائدة فـي �ل�شوق بناء على طلب �مل�شتثمر عملة قابلة 

للتحويل بحرية على �أ�ش�ض �شعر �لفائدة �ل�شائد )ليبور( �ملطبق على �لعملة 

�لتي �أقيمت بها �ال�شتثمار�ت �أ�شال . ويت�شمن �لتعوي�ض �أي�شا �شعر �لفائدة 
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�لتجاري �لذي مت �إن�شاوؤه على �أ�ش�ض �ل�شوق �بتد�ء من تاريخ نزع �مللكية وحتى 

تاريخ �لدفع . 

على  �لت�شفية  حالة  فـي  �ملادة  هذه  من  و�لفقرة)2(   )1( �لفقرة  �أحكام  ت�شري   -  3

�لعائد�ت من �أي ��شتثمار ، باالإ�شافة �إىل ح�شيلة �لت�شفية . 

��شتثمار�تهم  تتعر�ض  �لذين  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  �أي  م�شتثمري  مينح   -  4

للخ�شائــر فـي �إقليـــم �لطـــرف �ملتعاقـــد �الآخـــر ب�شبـــب �حلـــرب �أو �أي نـــز�ع م�شلـــح 

�أو �إعالن حالة �لطو�رئ على �مل�شتوى �لوطني �أو مترد ، �أو ��شطر�بات ، �أو �شغب ، 

فيما يتعلق برد �حلقوق ، �أو �ل�شمان ، �أو �لتعوي�ض ، �أو �أي ت�شوية �أخرى معاملة 

�ملتعاقـــد �الأخيـــر مل�شتثمريـــه  �لطـــرف  �لتي مينحهـــا  �أف�شليـــة عن تلك  ال تقـــل 

�أو م�شتثمري �أي دولة �أخرى . يجب �أن تكون �ملدفوعات �لناجتة قابلة للتحويل 

بحرية دون تاأخري بعملة قابلة للتحويل بحرية . 

5 - ت�شري �أحكام �لفقرة )4( من هذه �ملادة على م�شتثمري �أحد �لطرفني �ملتعاقدين 

�لذين تتعر�ض ��شتثمار�تهم خل�شائر فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر فـي �أي من 

�الأحد�ث �مل�شار �إليها فـي تلك �لفقرة ناجتة عن : 

�أ - �ال�شتيالء على ممتلكاتهم بو��شطة قو�ت �أو �شلطات �لطرف �ملتعاقد �الأخري ، 

�أو 

ب - قيام قو�ت �أو �شلطات �لطرف �ملتعاقد �الأخري بتدمري ممتلكاتهم دون �أن يكون 

ذلك بفعل �لقتال �أو مل تقت�شيه �شرورة �ملوقف . 

املــادة اخلام�ســة 

التحويــــــالت

1 - ي�شمن كل طرف متعاقد �لتحويل �حلر للمدفوعات د�خل �أو خارج �إقليمه فيما 

تاأخري  دون  �الآخر  �ملتعاقد  �لطرف  مل�شتثمري  �إقليمه  فـي  باال�شتثمار�ت  يتعلق 

بعملة قابلة للتحويل بحرية . وت�شمل تلك �لتحويالت على �شبيل �ملثال ولي�ض 

�حل�شر : 

�ملعاد  �لعائد�ت  ت�شمل   ، �ملال  ر�أ�ض  فـي  �إ�شافية  مبالغ  و�أي  �ملبدئي  �ملال  ر�أ�ض   - �أ 

��شتثمارها ، �لتي ��شتخدمت للمحافظة على �أي ��شتثمار �أو تطويره . 

ب - �لعائد�ت .
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ج - ح�شيلة �لبيع �أو �لت�شفية �لكلية �أو �جلزئية الأي ��شتثمار . 

د - �الأمو�ل �ملدفوعة لت�شديد �لقرو�ض �ملرتبطة باال�شتثمار . 

هـ - �لتعوي�ض �ملدفوع مبوجب �ملادة )4( . 

و - �ملدفوعات �لناجتة عن ت�شوية �أي نز�ع . 

ز - م�شتحقات �الأفر�د غري �ملو�طنني �مل�شموح لهم بالعمل فـي �الأن�شطة �ملرتبطة 

باال�شتثمار �لذي �أقيم فـي �إقليمه ، و�ملبالغ �الأخرى �ملخ�ش�شة لتغطية نفقات 

�إد�رة �ال�شتثمار . 

�لتحويل  تاريخ  فـي  �ل�شوق  فـي  �ل�شائد  �ل�شرف �حلايل  ب�شعر  �لتحويل  ي�شري   -  2

فيما يتعلق باملعامالت �لفورية فـي �لعمالت �لتي يجب حتويلها . 

      وفـي حالة عدم وجود �شوق لل�شرف �الأجنبي ، يتم ��شتخد�م �أحدث �شعر �شرف 

مطبق على �ال�شتثمار �لد�خلي �أو �أحدث �شعر �شرف لتحويل �لعمالت �إىل حقوق 

�ل�شحب �خلا�شة ، �أيهما �أكرث �أف�شلية للم�شتثمر . 

3 - قد يطلب �أي طرف متعاقد قبل حتويل �ملدفوعات �ملتعلقة باأي ��شتثمار ، �أن يوفـي 

�مل�شتثمرين بالتز�ماتهم �ل�شريبية �ملتعلقة بذلك �ال�شتثمار ، �شريطة �أن تكون 

تلك �اللتز�مات غري متيزية ويجب �أن ال ت�شتخدم لالإخالل باأهد�ف �لفقرتني 

)1( ، )2( من هذه �ملادة . 

4 - بالرغم من �لفقرة )1( من هذه �ملادة ، يجوز الأي طرف متعاقد منع �أو تاأخري 

�أي حتويل من خالل تطبيق قو�نينه ولو�ئحه �ملن�شفة �لقائمة على ح�شن �لنية 

مع  و�لتعامل   ، باالإفال�ض  �ملرتبطة  �ملالية  بااللتز�مات  �ملتعلقة  �لتمييز  وعدم 

و�الأفعال   ، �ال�شتقاقية  و�لعقود  �مل�شتقبلية و�خليار�ت  و�الأ�شهم   ، �ملالية  �الأور�ق 

 ، �الأحكام  عن  ور�شا   ، �لق�شائية  و�الإجر�ء�ت   ، �لقانون  وتنفيذ   ، �الإجر�مية 

و�ل�شمان �الجتماعي ، و�لتقاعد �لعام ، وم�شاريع �الدخار �الإجباري . 

املــادة ال�ساد�ســة

احللــــــــــــــــــول

1 - �إذ� قام �أي طرف متعاقد ب�شد�د مبالغ مبوجب عقد تعوي�ض ، �أو �شمان ، �أو تاأمني 

فيما يتعلق باأي ��شتثمار �أو جزء منه فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر ، يجب على 

�لطرف �ملتعاقد �الأخري �أن يعرتف بـــــ : 
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�ملتعاقد  �لطرف  �إىل  �ملعو�ض  �لطرف  من  مطالبــة  �أو  حــق  �أي  عن  �لتنــازل   - �أ 

�ل�شابق �أو �لوكالة �لتي تنوب عنه ، و 

تنــوب عنــه مبمار�شــة �حلقــوق  �لتي  �لوكالة  �أو  �ل�شابق  �ملتعاقد  ب - حق �لطرف 

وتنفيذ �ملطالبات لذلك �لطرف مبوجب �حللول . 

املــادة ال�سابعــة

ت�سوية النزاعات بني م�ستثمر وطرف متعاقد

�أحد  من  م�شتثمر  بو��شطة  مقام  ��شتثمار  �أي  ب�شاأن  ين�شاأ  نز�ع  �أي  ت�شوية  يتم   -  1

�لطرفني �ملتعاقدين وبني �لطرف �ملتعاقد �الآخر وديا ، �إن �أمكن ذلك . 

�مل�شتثمــر  تاريخ تقديــم  �أ�شهـر بعد  �لنز�ع خالل فرتة ثالثة  ت�شوية  �إذ� مل تتم   -  2

طلبا خطيا �إىل �لطرف �ملتعاقد ، يجوز للم�شتثمر �ملعني �أن يطلب �إحالة �لنز�ع 

�إىل �أي من : 

 �أ - �ملحكمة �ملخت�شة لدى �لطرف �ملتعاقد �لذي �أقيم فـي �إقليمه �ال�شتثمار ، �أو

من  �لت�شوية  الإجر�ء   )ICSID( �ال�شتثمار  نز�عات  لت�شوية  �لدويل  �ملركـز   - ب 

خالل �لتحكيم مبوجب �تفاقية و��شنطن �ملربمة فـي 18 مار�ض 1965م حول 

ت�شوية نز�عات �ال�شتثمار بني �لدول ورعايا �لدول �الأخرى . 

ج - فـي حالـــة عـــدم وجـــود �ملركز �لدولـــي لت�شويـــة �لنز�عـــات ، يتم �إن�شـــاء هيئـــة 

ب�شاأن  �ملتحدة  �الأمم  للجنة  �لتابعة  �لتحكيم  قو�عد  مبوجب  خا�شة  حتكيم 

�لقانون �لتجاري �لدويل)UNCITRAL( . يجب �أن تكون �ل�شلطة �ملعينة 

مبوجب �لقو�عد �ملذكورة هي �الأمانة �لعامة للمركز �لدويل لت�شوية نز�عات 

�ال�شتثمار . 

يكون للم�شتثمر �حلق فـي �الختيار ، �إذ� كان الأطر�ف �لنز�ع �آر�ء خمتلفة حول ما 

�إذ� كانت �لت�شوية �أو �لتحكيم هي �لطريقة �الأكرث مالئمة للت�شوية . 

فـي  �ملذكورة  �لهيئات  �أحد  �إىل  �لنز�ع  �إحالة  بالنز�ع  معني  م�شتثمر  �أي  قرر  �إذ�   -  3

�لفقرة )2( من هذه �ملادة ، فال يحق لذلك �مل�شتثمر بعد ذلك �إحالة �لنز�ع �إىل 

�أي هيئة �أخرى . 

4 - يكون �أي قر�ر حتكيم �شادر وفقا لهذه �ملادة نهائيا وملزما لطرفـي �لنز�ع . وعلى 

�الإجر�ء�ت  ويتخذ  �لقر�ر  ذلك  �أحكام  تاأخري  دون  ينفذ  �أن  متعاقد  طرف  كل 

لتنفيذ ذلك �لقر�ر فـي �إقليمه . 
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5 - ال يجوز الأي طرف متعاقد وطرف فـي نز�ع ، �أن يثري �عرت��شا فـي �أية مرحلة 

من مر�حل �إجر�ء�ت �لتحكيم �أو تنفيذ قر�ر �لتحكيم بدعوى �أن �مل�شتثمر �لذي 

يعد طرفا �آخر فـي �لنز�ع قد ح�شل على تعوي�ض يغطي خ�شائره جزئيا �أو كليا 

مبوجب عقد �لتعوي�ض �أو �ل�شمان �أو �لتاأمني . 

املــادة الثامنــة 

ت�سوية النزاعات بني الطرفني املتعاقدين 

هذه  تطبيق  �أو  تف�شري  ب�شاأن  �ملتعاقدين  �لطرفني  بني  �لنز�عات  ت�شوية  تتم   -  1

�التفاقية كلما �أمكن ذلك ، عن طريق �مل�شاور�ت �أو �ملفاو�شات من خالل �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية �الأخرى . 

2 - �إذ� مل تتم ت�شوية �لنز�ع خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �عتبار� من تاريخ طلب �أي من 

�لطرفني �ملتعاقدين �لتفاو�ض ، فاإنه بناء على طلب �أحد �لطرفني �ملتعاقدين 

�إحالة �لنز�ع �إىل هيئة حتكيم . 

3 - يتم ت�شكيل هيئة �لتحكيم لكل حالة فردية على �لنحو �لتايل : 

�أ - يقوم كل طرف متعاقد بتعيني ع�شو و�حد فـي �لهيئة . 

ب - يتفق هذ�ن �لع�شو�ن باختيار ع�شو من دولة �أخرى ، لها عالقات دبلوما�شية 

مع كال �لطرفني �ملتعاقدين ، يتم تعيينه رئي�شا للهيئة بعد مو�فقة �لطرفني 

�ملتعاقدين . 

ج - يجب تعيني �لع�شوين خالل فرتة �شهرين ، و�أما �لرئي�ض يجب تعيينه خالل 

�أي من �لطرفني �ملتعاقدين �لطرف �ملتعاقد  �إخطار  �أ�شهر من تاريخ  �أربعة 

�الآخر برغبته لتقدمي �لنز�ع �إىل هيئة حتكيم . 

�أي  ، فـي غياب  �إذ� مل يتم �لتعيني خالل �ملدة �لزمنية �ملحددة فـي �لفقرة )3(   - 4

�تفاقيات معنية �أخرى ، يتم دعوة رئي�ض حمكمة �لعدل �لدولية للقيام بالتعيينات 

�لالزمة . 

5 - و�إذ� وجد رئي�ض حمكمة �لعدل �لدولية ما مينعه من تاأدية �ملهمة �ملذكورة فـي 

�لفقرة )4( من هذه �ملادة �أو كان من مو�طني �أي من �لطرفني �ملتعاقدين : 

�أ - يتم دعوة نائب �لرئي�ض للقيام بالتعيينات �لالزمة . 
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ب - و�إذ� وجد نائب �لرئي�ض ما مينعه من تاأدية �ملهمة �ملذكورة �أو كان من مو�طني 

�لذي  �لدولية  �لعدل  حمكمة  ع�شو  دعوة  يتم   ، �ملتعاقدين  �لطرفني  �أحد 

يليه فـي �الأقدمية ما مل يكن غري موؤهل �أو من مو�طني �أي من �لطرفني 

�ملتعاقدين الإجر�ء �لتعيينات �لالزمة . 

6 - ت�شدر هيئة �لتحكيم قر�ر�تها باأغلبية �الأ�شو�ت وتكون قر�ر�تها نهائية وملزمة 

على كال �لطرفني �ملتعاقدين : 

 �أ - يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة �لع�شو �لذي يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فـي 

�إجر�ء�ت �لتحكيم . 

ب - يتحمل كال �لطرفني �ملتعاقدين تكلفة �لرئي�ض و�أي تكاليف �أخرى . 

ج - يجوز لهيئة �لتحكيم �أن ت�شدر قر�ر� يت�شمن حتمل �أحد �لطرفني �ملتعاقدين 

�لن�شبة �الأكرب من �لتكاليف . 

د - تقوم �لهيئة بتحديد �إجر�ء�ت هيئة �لتحكيم فـي جميع �جلو�نب �الأخرى . 

املــادة التا�سعــة 

تطبيق االتفاقية

1 - تطبق هذه �التفاقية على جميع �ال�شتثمار�ت ، �شو�ء تلك �لتي �أقيمت قبل �أو بعد 

دخول �التفاقية حيز �لتنفيذ ، ولكن ال تطبق على �أي نز�ع ن�شاأ ، �أو �أي مطالبة 

تتعلق باأي ��شتثمار مت ت�شويته قبل دخول هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ . 

2 - ال تقوم هذه �التفاقية باأي طريقة بتقييد �حلقوق و�لفو�ئد �لتي يتمتع بها �أي 

م�شتثمر مبوجب �لقانون �لوطني و�لدويل فـي �إقليم �لطرف �ملتعاقد �الآخر . 

املــادة العا�ســرة

تطبيق القواعد االأخرى

�إذ� ت�شمنت قو�نني �أي من �لطرفني �ملتعاقدين �أو �لتز�ماتهما �لقائمة فـي �لوقت �حلا�شر 

مبوجب قانون دويل �أو تلك �لتي قد تن�شاأ الحقا بني �لطرفني �ملتعاقدين باالإ�شافة �إىل 

هذه �التفاقية ، قو�عد عامة �أو حمددة توؤهل �ال�شتثمار�ت �لتي �أقيمت بو��شطة م�شتثمري 

�لطرف �ملتعاقد �الآخر ملعاملة �أكرث �أف�شلية من تلك �لتي متنحها هذه �التفاقية ، فاإن تلك 

�لقو�عد �إىل �حلد �لذي تكون فيه �أكرث �أف�شلية يجوز �أن تدعو �إىل تعديل هذه �التفاقية . 
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املــادة احلاديــة ع�ســرة

تعديل االتفاقية

�لطرفني  بني  �ملتبادل  �التفاق  خالل  من  منها  جزء  �أي  �أو  �التفاقية  هذه  تعديل  يجوز 

�ملتعاقدين من خالل تبادل �ملر��شالت �أو �لربوتوكوالت . 

املــادة الثانيــة ع�ســرة

الدخول فـي حيز التنفيذ ، املدة واالنتهاء

1 - يخطر �لطرفني �ملتعاقدين بع�شهما �الآخر با�شتيفاء �الإجر�ء�ت �لقانونية لدخول 

هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ . علما باأن هذه �التفاقية تدخل حيز �لنفاذ فـي �ليوم 

�الأول من �ل�شهر �لثاين بعد تاريخ ��شتالم �آخر �إ�شعار . 

2 - تظل هذه �التفاقية �شارية �ملفعول ملدة خم�شة ع�شر عاما وت�شتمر نافذة لفرتة 

�أخرى مماثلة ، ما مل يخطر �أحد �لطرفني �ملتعاقدين �لطرف �ملتعاقد �الآخر 

�إنهاء هذه �التفاقية ، وذلك قبل �ثني ع�شر �شهر� من تاريخ  كتابة برغبته فـي 

�نق�شاء مدتها . 

هذه  �إنهاء  �إ�شعار  ��شتالم  تاريخ  �شريان  قبل  متت  �لتي  لال�شتثمار�ت  بالن�شبة   -  3

�إىل �ملادة )10( من هذه �التفاقية تظل �شارية  �أحكام �ملادة )1(  ، فاإن  �التفاقية 

لفرتة قدرها خم�شة ع�شر عاما من تاريخ �إنهاء �التفاقية . 

�إ�شهاد� ملا تقدم قام �ملوقعان �أدناه و�ملفو�شان تفوي�شا كامال من حكومتيهما بالتوقيع على 

هذه �التفاقية . 

حررت من ن�شختني �أ�شليتني فـي م�شقط فـي هذ� �ليوم 29 من �شهر ذي �لقعدة من عام 

1433هـ �ملو�فــــــق 2012/10/16م باللغتيــن �لعربيــة و�الإجنليزيـــة ولكـــل �لن�شــــو�ض حجيــــة 

قانونية مت�شاوية ، وفـي حالة �الختالف حول �لتف�شري يعتد بالن�ض �الإجنليزي . 

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي

االأميـــن العـــام

للمجل�ض االأعلى للتخطيط

 

عن حكومـــة �سلطنة عمان

برينارد كاميليو�ض ميمبي 

وزير ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون الدويل

عن حكومة جمهورية تنزانيا االحتادية
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AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

ON 

THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS 

 

  Preamble 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United Republic of 

Tanzania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”); 

 

DESIRING to intensify economic co-operation for the mutual benefit of both countries; and 

to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one 

Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; 

 

RECOGNIZING that the promotion and reciprocal protection of such investments favour 

the economic prosperity of the two Contracting Parties and stimulate investment 

initiatives; 

 

HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE 1 

Definitions 

 

For the purpose of this Agreement: 

 

(1) “Investment” shall mean any kind of asset owned or controlled, invested directly or 

indirectly by an investor of one Contracting Party in the territory of the state of the 

other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance 

with the laws and regulations of the other Contracting Party, and shall include in 

particular though not exclusively: 
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(a) movable and immovable property as well as any other property rights; 

(b) shares, debentures, stocks and any other kind of participation in companies; 

(c) title to money and claims to a legal performance under contract having an 

economic value; 

(d) intellectual property rights including copyrights, industrial property rights, 

patents, industrial design, models, trade marks and trade names, trade 

secrets, technical processes, know-how and goodwill; 

(e) any right conferred by law or contract or by virtue of licenses or permits 

including concessions to search for, develop, or exploit natural resources. 

 

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect 

their qualification as investments provided that such alteration is not in conflict 

with the provisions of this Agreement and the legislation of the Contracting Party on 

the territory of which the investment is made. 

 

(2) ‘investor” with regard to either Contracting Party, shall mean: 

  

(a) any natural person who is a national of that Contracting Party pursuant to its 

legislation; and 

(b) any legal person recognized in accordance with the laws and regulations of 

that Contracting Party. 

 

(3) “returns”’ shall mean the amounts yielded by an investment or reinvestment and in 

particular, though not exclusively include profit, interest, capital gains, dividends, 

royalties or fees. 

 

(4) “territory” with respect to each Contracting Party the land, territorial waters, 

maritime area and air space under its sovereignty including the exclusive economic 

zone, the continental shelf and subsoil, over which the Contracting Party exercises 

sovereign rights and jurisdiction in accordance with its domestic law and the 

provisions of international law. 
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ARTICLE 2 

Promotion and Protection of Investments 

 

(1) Each Contracting Party shall, subject to its general policy in the field of foreign 

investment, promote in its territory investments in accordance with its legislation. 

 

(2) Subject to the laws and regulations relating to the entry and sojourn of aliens, 

individuals working for an investor of one Contracting Party, as well as members of 

their household, shall be permitted to enter into, remain on and leave the territory 

of the other Contracting Party for the purpose of carrying out activities associated 

with investments in the territory of the latter Contracting Party. 

 

(3) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of investments by 

investors of the other Contracting Party, and shall not impair the management, 

maintenance, use, enjoyment or disposal thereof nor acquisition of goods and 

services or the sale of their production through unreasonable or discriminatory 

measures. 

 

(4) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in 

accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party 

and shall not impact by unreasonable or discriminatory measures the management, 

maintenance, use, enjoyment, extension, sale and liquidations of such investments. 

 

ARTICLE 3 

Treatment of Investments 

 

(1) Each Contracting Party shall accord to the investments and returns by investors of 

the other Contracting Party a treatment which is no less favourable than that 

accorded to investments and returns made by its own investors or by investors of 

third States, whichever is the more favourable to the investors. 
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(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, a Contracting Party 

which has concluded or may conclude an agreement regarding the formation of a 

customs union, a common market or a free-trade area shall be free to grant more 

favourable treatment to investments by investors of the State or States which are 

also parties to the aforesaid agreements, or by investors of some of these States. 

 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not be construed so as to oblige 

one Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the 

benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international 

agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic 

legislation relating wholly or mainly to taxation. 

 

(4) In view of the inadequate experience and insufficient capacity of national 

entrepreneurs, the United Republic of Tanzania reserves the right to grant special 

incentives to its nationals and companies in order to stimulate their 

entrepreneurship.  Such incentives shall be considered compatible with this Article 

provided they do not significantly affect the investments and activities of investors of 

the other Contracting Party. 

 

(5) The provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article shall not be considered so as 

to oblige one Contracting Party the benefits of any treatment, preference or privilege 

resulting from: 

 

(a) any membership or affiliation to a Free Trade Area, a present or future Customs 

Union, Common Market or any form of regional economic cooperation. 

(b) any agreements on the Avoidance of Double Taxation or any other form of 

agreements or matters related to taxation. 

 

(6) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not oblige either Contracting 

Party to accord investors of the other Contracting Party the same treatment that it 

accords to its own investors with regard to ownership of lands and real estate and 

obtaining grants and soft loans. 
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ARTICLE 4 

Expropriation and Compensation 

 

(1) Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, 

an investor of the other Contracting Party of an investment unless the following 

conditions are complied with: 

 

(a) the measures are taken in the public interest and under due process of law; 

(b) the  measures are distinct and not discriminatory; and 

(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, 

adequate and effective compensation, which shall be transferable without delay 

in a freely convertible currency. 

 

(2)    (a)      Such compensation shall amount to the fair market value of the investment 

expropriated at the time immediately before the expropriation or impending 

expropriation became known in such a way as to affect the value of the 

investment (hereinafter referred to as the “Valuation Date”). 

(b) Such fair market value shall at the request of the investor be expressed in a 

freely convertible currency on the basis of the current LIBOR rate of interest 

applicable to the currency in which the investment was originally undertaken. 

Compensation shall also include interest at a commercial rate established on 

a market basis from the date of expropriation until the date of payment. 

 

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall also apply to the returns 

from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the 

liquidation. 

 

(4) Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the 

territory of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, a state of 

national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, with respect to 

restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment which is 

no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any 
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third State. Resulting payments shall be transferable without delay in a freely 

convertible currency. 

 

(5) The provision of paragraph (4) of this Article shall apply to investors of one 

Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph suffer 

losses in the territory of the other Contracting Party resulting from: 

(a) Requisition of their property by the forces or authorities of the latter Contracting 

Party, or 

(b) Destruction of their property, by the forces or authorities of the latter 

Contracting Party, which was not caused in combat action or was not required 

by necessity of the situation. 

 

ARTICLE 5 

Transfers 

 

(1) Each Contracting Party shall guarantee that all payments relating to investments in 

its territory of investors of the other Contracting Party be freely transferred into and 

out of its territory without delay in a freely convertible currency. Such transfers 

shall include, in particular, though not exclusively:- 

  

(a) the initial capital and any additional capital, including reinvested returns, 

used to maintain or develop an investment; 

(b) the returns; 

(c) the proceeds from a total or partial sale or liquidation of an investment; 

(d) funds in repayment of loans related to investments; 

(e) payments of compensation under Article 4; 

(f) payments arising out of the settlement of a dispute; 

(g) earnings of individuals, not being nationals, who are allowed to work in 

connection with an investment in its territory and other amounts 

appropriated for the coverage of expenses connected with the management of 

the investment. 
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(2) Transfer shall be effected at the market rate of exchange existing on the day of 

transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred. 

 

 In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used will be the 

most recent rate applied to inward investments or the most recent exchange rate for 

conversion of currencies into Special Drawing Rights, whichever is the most 

favourable to the investor. 

 

(3) A Contracting Party may require that, prior to the transfer of payments relating to 

an investment, tax obligations in relation to such an investment are fulfilled by the 

investors, provided that such obligations shall be non-discriminatory and shall not 

be used to defeat the purpose of paragraphs (1) and (2) of this Article. 

 

(4) Notwithstanding paragraph (1) of this Article, a Party may prevent or delay a 

transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of its 

laws and regulations relating to financial obligations in connection with insolvency; 

dealing in securities, futures, options or derivatives, criminal offences; law 

enforcement, adjudicatory proceedings and satisfaction of judgments, and social 

security, public retirement or compulsory savings schemes. 

 

ARTICLE 6 

Subrogation 

 

If either Contracting Party makes payment under an indemnity, guarantee or insurance 

contract it has given in respect of an investment or any part thereof in the territory of the 

other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize: 

 

(a) The assignment of any right or claim from the party indemnified to the former 

Contracting Party or its designated Agency; and 

(b) That the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue 

of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of such a party. 
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ARTICLE 7 

Disputes between an Investor and a Contracting Party 

 

(1) Any dispute concerning an investment between an investor of one Contracting Party 

and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. 

 

(2) If any such dispute cannot be settled within three months following the date on 

which the dispute has been raised by the investor through written notification to the 

Contracting Party, the investor concerned may request to submit the dispute to:- 

 

(a) The competent court of the Contracting Party in whose territory the 

investment has been made; or 

(b) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for 

settlement by arbitration under the Washington Convention of 18 March, 

1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of Other States, or 

(c) Should the ICSID not be available, an ad hoc tribunal shall be set up under 

the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL).  The appointing authority under the said rules shall 

be the Secretary General of ICSID. 

 

If the parties to such a dispute have different opinions as to whether conciliation or 

arbitration is the most appropriate method of settlement, the investor shall have the 

right to choose. 

 

(3) If an investor concerned with the dispute decides to submit the case to one of the 

authorities mentioned in paragraph (2) of this Article, then he shall have no right to 

submit it to any other authority. 

 

(4) Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on 

the parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay the 
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provisions of any such award and provide in its territory for the enforcement of such 

award. 

 

(5) A Contracting Party which is a party to a dispute shall not at any stage of 

arbitration proceeding or enforcement of an arbitration award, raise the objection 

that the investor who is the other party to the dispute has received an indemnity to 

cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance 

contract. 

 

ARTICLE 8 

Settlement of Disputes between the Contracting Parties 

 

(1) Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or 

application of this Agreement shall, if possible, be settled by negotiations and 

consultations through diplomatic channels. 

 

(2) If the dispute cannot be settled within three months, following the date on which 

such negotiations were requested by either Contracting Party, it shall at the request 

of either Contracting Party be submitted to an arbitration tribunal. 

 

(3) The arbitration tribunal shall be set up for each individual case in the following 

ways: 

 

(a) Each Contracting Party shall appoint one member. 

(b) These two members shall then select a member from a third State, which 

maintains diplomatic relations with both Contracting Parties and who on 

approval by the two Contracting Parties, shall be appointed as Chairperson of 

the tribunal. 

(c) The members shall be appointed within two months, and the chairperson 

within four months from the date either Contracting Party has advised the 

other Contracting Party of its wish to submit the dispute to an arbitration 

tribunal. 
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(4) If the time limit referred to in paragraph (3) of this Article have not been complied 

with either Contracting Party may, in the absence of any other relevant 

arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the 

necessary appointments. 

 

(5) If the President of the International Court of Justice is prevented from discharging 

the function provided for in paragraph (4) of this Article or is a national of either 

Contracting Party: 

 

(a) the Vice President shall be invited to make the necessary appointments. 

(b) if the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a 

national of either Contracting Party, the most senior member of the Court who 

is not incapacitated or a national of either Contracting Party shall be invited 

to make the necessary appointments. 

 

(6) The arbitration tribunal shall reach its decision by a majority of votes, the decision 

being final and binding on the Contracting Parties: 

(a) Each Contracting Party shall bear the cost of its member and their 

representation in the arbitration proceedings. 

(b) The cost of the chairperson as well as any other costs shall be borne in equal 

parts by the two Contracting Parties. 

(c) The arbitration tribunal may, however, in its decision direct that a higher 

proportion of costs shall be borne by one of the Contracting Parties. 

(d) In all other respects the procedure of the arbitration tribunal shall be 

determined by the tribunal itself. 

 

ARTICLE 9 

Application of the Agreement 

 

(1) This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its 

entry into force, but shall not apply to any dispute concerning an investment which 

arose, or any claim concerning an investment which was settled before its entry into 

force. 
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(2) This Agreement shall in no way restrict the rights and benefits which an investor of 

one Contracting Party enjoys under national or international law in the territory of 

the other Contracting Party. 

 

ARTICLE 10 

Application of Other Rules 

 

If the laws of either Contracting Party or their existing obligations under International Law 

at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to the 

present Agreement, contain rules whether general or specific, entitling investments by 

investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided 

for by the present Agreement, such rules to the extent that they are more favourable may 

call for the amendment of the Agreement. 

 

ARTICLE 11 

Amendment of the Agreement 

 

This Agreement or any part thereof may be amended by the mutual Agreement of the 

Contracting Parties through the Exchange of Letters or Protocols. 

 

 

ARTICLE 12 

Entry into Force, Duration and Termination 

 

(1) The Contracting Parties shall notify each other when the legal procedures for the 

entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into 

force on the first day of the second month following the date of receipt of the last 

notification. 

 

(2) This Agreement shall remain in force for a period of fifteen years. Thereafter it shall 

remain in force for similar period on the expiration of twelve months unless either 
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Contracting Party notifies the other Contracting Party of its decision to terminate 

this Agreement. 

 

(3) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of 

this Agreement becomes effective, the provisions of Article 1 to 10 shall remain in 

force for a further period of fifteen years from that date of termination of the 

Agreement. 

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective 

Governments, have signed this Agreement. 

 

 

Done in duplicate at Muscat on this 29th day of DHul Qadah1433 H, corresponding to 16th 

day of October 2012 in the Arabic and English languages, all texts being equally authentic.  

In case of any divergence in interpretation the English text shall prevail. 

 

 

     

Sultan Salim Said AL-Habsi                       Hon. Bernard Kamillius Membe (MP) 

  

Secretary General of Supreme                           Minister for Foreign Affairs and   

    Council for Planning                                          International Cooperation  

  

 

   

FOR THE GOVERNMENT OF THE         FOR THE GOVERNMENT OF THE 

     SULTANATE OF OMAN                             UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
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وزارة العــــــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/1/119

باإعـالن حـل �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

ال�سركات  لتاأ�سي�س  ال�سروط والإجراءات الالزمة  ب�ساأن   99/70 الوزاري رقم  القرار  واإىل 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قرار جلنــة قبول املحامني رقم 3/79 /2010 بتاأ�سي�س �سركة / عـــادل و�سركـــاه للمحامــــاة 

وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل خطاب ال�سركاء املوؤرخ فـي 2013/2/10م املت�سمن حل ال�سركة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/1 بتاريخ 2013/2/17م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

حـــــل �سركــــة/عـــادل و�سركـــاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( 

من �سجل قيد ال�سركات .

املـــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي :  6  / 4 / 1434هـ 

الموافــق : 17 / 2 / 2013م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر ت�شفية �شركة عادل و�شركاه حمامون وم�شت�شارون قانونيون

اإنــه فـي يـــوم ال�سبــت بتاريــخ 2013/2/9م مت عقــد اجتمـاع جمعية ال�سركــاء ب�سركـــة عـــادل 

و�سركـــاه حمامـــون وم�ست�سـارون قانونيــون وذلك بح�سور جميع ال�سركاء وهم :

1 - حممــد بن مبـــارك بن اأحمـــد النربي

2 - علـــي بن اأحمـد بن عبداللـه البلو�ســي

3 - عـــادل بن اأميــــن بن �سالــــم اخل�سيـبي

للنظر فـي جدول الأعمال املعرو�س واملتمثل فـي  البند الأول مناق�سة مو�سوع حل �سركة 

الأعمال  ونقل  واخل�سائر  الأرباح  وتوزيع  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  و�سركاه  عادل 

وق�سايا ال�سركة مبوجب الك�سوفات املرفقة باملح�سر ل�ستكمال ما ينبغي فيها من اأعمال .

 القــــــرار

وافق ال�سركاء على حل �سركة عادل و�سركاه حمامون وم�ست�سارون قانونيون اعتبارا من 

تاريخ املح�سر وقد بلغت اأرباح املكتب مبلغا وقدره ) 3000 ر.ع ( ثالثة اآلف ريال عماين 

اأية خ�سائر تذكر حتى تاريخ  ال�سركاء ومل ت�سجل  مت التفاق على توزيعها منا�سفة بني 

املح�سر كما مت التفاق على نقل اأعمال وق�سايا ال�سركة مبوجب الك�سف املرفق قبل كل 

حمام على اأن يتحمل كل منهم م�سوؤولية الق�سايا وقد اأغلق امللف بتاريخه .

اأ�شماء ال�شركاء وتواقيعهم :

1 - حممــد بن مبـــارك بن اأحمـــد النربي                                               التوقيع

2 - علـــي بن اأحمـد بن عبداللـه البلو�ســي                                               التوقيع

3 - عـــادل بن اأميــــن بن �سالــــم اخل�سيـبي                                               التوقيع                                                     

م�شفي ال�شركة مكتب �شعيد الرو�شدي 

1 - املحامي / �سعيد بن حممد بن �سعيد الرو�سدي                                      التوقيع                                      

2 - املحامي / حممــــــد ربيــــع عبـــداللطيف مرجـــان                                      التوقيع                                   
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

اإعـــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 22982 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الب�سكويت والرقاقة )ب�سكويت رقيقة ه�سة( والفطائر واحللويات ، كل هذه املنتجات فيها 

ال�سكولته اأو منكهة بال�سوكالته . 

با�صـــــــــــــــم : جرنال ب�سكويت�س بلجاي ان فـي 

اجلن�صيــــــة : بلجيكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : دي بيوكيلري برييالن 1 ، بي 200 هريينتال�س ، بلجيكا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2000/07/5 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 30364 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�سيد واملاأكولت البحرية ومنتجات 

املاأكولت البحرية ، الفواكه واخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، اجللي ، املربي ، 

، املخلالت والأع�ساب  �سل�سة الفواكه ال�سلطة والبي�س ومنتجات احلليب وزيوت الطبخ 

الأ�سا�س  فـي  امل�ستملة  اخلفيفة  والوجبات  الدواجن  ومنتجات  اللحوم  ومنتجات  املجففة 

على البطاطا الواردة جميعها بالفئة 29 .

با�صـــــــــــــــم : كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز ، انك 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

الوليات   ،  40213 كنتاكي  ولية   ، لويزفيل  مدينة   ، لين  غاردنري   1441  : العنـــــــــوان 

املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2003/04/16 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 62265 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

الأمرا�س  والتهابات  الذاتية  واملناعة  املعدية  الأمرا�س  ملعاجلة  ال�سيدلية  امل�ستح�سرات 

اجللديه  الأمرا�س  وا�سطرابات  الع�سبي  املركزي  اجلهاز  اآلم  واأمرا�س  القلب  واأمرا�س 

واملرقئات والأمرا�س الأي�سيه والأمرا�س امل�سادة للفريو�سات واأمرا�س الأورام واأمرا�س 

وجتاعيد  وا�سطرابات  الع�سلي  التوتر  واأمرا�س  الب�سريات  واأمرا�س  التنف�سي  اجلهاز 

و�سل�س الع�سالت واأمرا�س اجلهاز اله�سمي واللقحات . 

با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعه والتجاره 

 08933 نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اند  جون�سون  ون   : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/04/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 62266 

فـي الفئة 44 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

امل�ستح�سرات  وخ�سو�سا  ال�سيدلنية  بامل�ستح�سرات  املتعلقة  باملعلومات  تزويد  خدمات 

ال�سيدليه ملعاجله الأمرا�س املعدية واملناعة الذاتيه والتهابات الأمرا�س واأمرا�س القلب 

واملرقئات  اجللديه  الأمرا�س  وا�سطرابات  الع�سبي  املمركزي  اجلهاز  واآلم  واأمرا�س 

اجلهاز  واأمرا�س  واأورام  واأمرا�س  للفريو�سات  امل�ساده  والأمرا�س  الي�سيه  والأمرا�س 

و�سل�س  وجتاعيد  وا�سطرابات  الع�سلي  التوتر  واأمرا�س  الب�سريات  واأمرا�س  التنف�سي 

الع�سالت واأمرا�س اجلهاز اله�سمي واللقحات .
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با�صـــــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعه والتجاره 

العنـــــــــوان : ون جون�ســون اند جون�ســــون بـــــالزا ، نيوبرون�سويــــك ، نيوجري�ســــي 08933 

الوليات املتحدة الأمريكية . 

تاريخ تقدمي الطلب : 2010/04/13 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66223 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاولت البناء والت�سييد .

با�صـــــــــــــــم : �ساهني املتكاملة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 6121 الرمز الربيدي : 121 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/01/05 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66816 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اخلدمات املالية العاملية على �سكل ترخي�س اإلكرتوين ، وجتهيز واإدارة بطاقات الئتمان 

و�سيكات املعامالت الإلكرتونية عرب �سبكة الكمبيوتر العاملية ، وخدمات التحقق من دفعات 

بطاقات الئتمان ، وخدمات معاجلة معامالت بطاقة الئتمان ، وخدمات احت�ساب ال�سرائب 

املبيعات والتجهيز لالآخرين ، وخدمات ك�سف احتيال بطاقات الئتمانات ، وخدمات ك�سف 

العمالء احلا�سلني على خدمات  قبل  الحتيال من  اأو منع  لك�سف  املحو�سبة  الحتيالت 

الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، واخلدمات امل�سرفية ، ومعامالت ال�سراء عرب الإنرتنت 

من خالل �سبكة الت�سالت العاملية ، واخلدمات الإلكرتونية لك�سف الحتيال من �سناديق 

الئتمان ، ومعامالت الإيداع وال�سحب الآيل ومعامالت ال�سيكات الإلكرتونية عرب �سبكة 

الكمبيوتر العاملية ، وخدمات اإدارة املدفوعات املقدمة عرب �سبكة الكمبيوتر العاملية ، واإدارة 

الإنرتنت  عرب  واخلدمات   ، الإلكرتونية  التجارة  لتجار  الآيل  والت�سغيل  الدفع  خدمات 

وتوفري   ، باأمان  والدفع  الحتيال  واإدارة   ، الدفع  وعمليات   ، الدفعات  قبول  فـي جمالت 

املالية  اخلدمات  وتوفري   ، التجارية  الدفعات  معامالت  فـي  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات 

لإدارة خماطر حتويل الأموال اإلكرتونيا ، ومعامالت الإيداع وال�سحب الآيل ومعامالت 

ال�سيكات الإلكرتونية عرب �سبكة الكمبيوتر العاملية . 

با�صـــــــــــــــم : �سايرب �سور�س كوربوري�سن 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 1295 ت�سارلي�ستون رود ، ماوننت فيو كاليفورنيا 94043 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/02/08 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72399 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

موتورات املركبات والقطع اخلا�سة بها .

با�صـــــــــــــــم : جيرنال موتورز ال ال �سي 

اجلن�صيــــــة : الوليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

 48265-3000 اوف ديرتويت ولية ميت�سيغن  �سيتي  رينا�سين�س �سنرت   300  : العنـــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72450 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 �سحيفة يوميه .

با�صـــــــــــــــم : دار م�سقط لل�سحافة والن�سر 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2998 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/29 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72451 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سحيفة اأ�سبوعية 

با�صـــــــــــــــم : دار م�سقط لل�سحافة والن�سر 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2998 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/29 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72452 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سحيفة اأ�سبوعية 

با�صـــــــــــــــم : دار م�سقط لل�سحافة والن�سر 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2998 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/29 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72453 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سحيفة يومية 

با�صـــــــــــــــم : دار م�سقط لل�سحافة والن�سر 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 2998 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/01/29 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72847 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكاتب التخلي�س اجلمركي . 

با�صـــــــــــــــم : النور�س الالمع للتجارة واملقاولت �س . م . م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 318 ، الرمز الربيدي : 324 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/21 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72891 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اأ�سا�سها الدقيق ، الذره ، احلبوب ، الأرز ، بذور احلبوب املعاجله  الوجبات اخلفيفه التي 

الب�سكويت ، الكيك ، ال�سوكولته ، الويفر ، املعكرونه ، كعك الوفل ، ب�سكويت ، رقيق ه�س 

با�صـــــــــــــــم : فريتو - يل تريدينغ كومباين جي ام بي ات�س 

اجلن�صيــــــة : �سوي�سرا 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �سبيتالغ ا�سي 2 �سي ات�س 3011 بريرن �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/02/25 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73369 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاولت البناء وتركيب واإ�سالح نظم الإنذار تركيب اأعمال العزل احلراري 

با�صـــــــــــــــم : �سركة اأنوار الأبراج الدولية �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 3294 الرمز الربيدي : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/19 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73435 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سناعة ال�سابون بجميع اأ�سكاله وال�سامبوهات 

با�صـــــــــــــــم : النجم لل�سناعات احلديثة 

اجلن�صيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �س . ب : 371 الرمز الربيدي : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/24 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73450 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بطاريات ال�سيارات 

با�صـــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا)تويوتا موتور كوربوري�سن ( 

اجلن�صيــــــة : ياباين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : تويوتا -ت�سو تويوتا - �سي ايت�سي كني اليابان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �س . ب : 2366 ر . ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73500 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

منتجات اللحوم والدواجن املذبوحة 

با�صـــــــــــــــم : موؤ�س�سة علي بن �سامل بن حمد ال�سكيلي للتجارة 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 96 الرمز الربيدي : 415 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73519 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية( 

با�صـــــــــــــــم : م�ساريع الق�سر الأبي�س احلديثة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �س . ب 164 الرمز الربيدي : 111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/03/28 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73640 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح امتالك وت�سغيل اأجهزة 

ومعدات اآبار النفط .

با�صـــــــــــــــم : اأبراج خلدمات الطاقة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �س . ب : 1156 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/02 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73641 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح امتالك وت�سغيل اأجهزة 

ومعدات اآبار النفط .

با�صـــــــــــــــم : اأبراج خلدمات الطاقة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �س . ب : 1156 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/02 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73642 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح امتالك وت�سغيل اأجهزة 

ومعدات اآبار النفط .

با�صـــــــــــــــم : اأبراج خلدمات الطاقة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �س . ب : 1156 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/02 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73643 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

 اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح امتالك وت�سغيل اأجهزة 

ومعدات اآبار النفط .

با�صـــــــــــــــم : اأبراج خلدمات الطاقة �س م م 

اجلن�صيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �س . ب : 1156 الرمز الربيدي : 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/02 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73741 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اللحوم والأ�سماك والطيور الداجنة ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سروات املعلبه 

واحلليب  البي�ض   ، املحفوظه  والأغذيه  واملربيات  اجللي   ، واملطبوخه  واملجففة  واملثلجه 

ومنتجات الألبان الأخرى ، الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل .

با�ســــــــــــــم : بي اأر اأف - برا�سيل فودز اأ�ض . اأيه 

اجلن�سيـــــة : برازيلي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : روا جورجي تزاا�سيل ، 475 - فازيندا - ايتاجاي ، ا�ض �سي الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/08

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73888 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

قطع غيار .

با�ســــــــــــــم : ال�سرعة الق�سوى للتجارة �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : جتارة

العنــــــــوان : �ض.ب : 1937 الرمز الربيدي : 130 غال 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/16 

اللوان امل�ستخدمة : الحمر ، البي�ض
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73946 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

العطور وم�ستح�سرات التجميل . 

با�ســــــــــــــم : عطار امل�سرق �ض م م  

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 1214 الرمز الربيدي : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/22  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73987 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مبيدات احل�سرات .

با�ســــــــــــــم : اإي اي دو بونت دي نيمور�ض اند كومباين 

اجلن�سيـــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : 1007 ماركـــت �سرتيــــت ، ويلمينغتـــون ، ديالويــــــر 19898، الوليــات املتحــــدة

                       الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 73988 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب  .

با�ســــــــــــــم : موؤ�س�سة مفاهيم للتجارة 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 230207 ، الريا�ض 11442 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/24 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74005 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقهى .

با�ســــــــــــــم : �سهول املري�سي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : جتارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 550 رب : 133  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/28

اللوان امل�ستخدمة : ال�سفر ، الزرق ، 

الربتقايل ، البي�ض ، البني
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74093 

فـي الفئة 16 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

طباعة ال�سحف واملجالت والدوريات واملجالت املتخ�س�سة .

با�ســــــــــــــم : القمة لل�سحافة والن�سر 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة  

العنــــــــوان : �ض.ب : 2616 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/06

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74108 

فـي الفئة 30 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

ملح .

با�ســــــــــــــم : �سركة عبداللـه البيماين و�سريكه 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : التجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 262 ر.ب : 612 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/07 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74156 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات التاأجري وحتديدا اأنظمة تاأجري احلفر الآليه لال�ستخدام فـي التنقيب عن الغاز 

والنفط  .

با�ســــــــــــــم : نا�سونال اويلول فاركو  ، األ بي 

اجلن�سيـــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : 7909 بــارك ود �سريكــل درايف ، هو�ستــن تك�ســـا�ض 77036 ، الوليــات املتحــدة 

                      الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/07

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74183 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ادارة وتوجيه العمال والن�سطة املكتبية .

با�ســــــــــــــم : �سركة كيمجي رامدا�ض �ض م م  

اجلن�سيـــــة : عماين

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 19 الرمز الربيدي : 100 م�سقط

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/08 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74512 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

جتارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن املذبوحة ذبح وتهيئة الدواجن .

با�ســــــــــــــم : م�ساريع �سباب م�سقط �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب :1050 الرمز الربيدي : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74606 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

العطور الزيوت العطرية الروائح واملنتجات العطرية وكافة املنتجات العطرية .

با�ســــــــــــــم : اجلزيرة للعطور 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب :3093 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/05/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74694 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة الدوات الكهربائية وبيع مواد البناء  .

با�ســــــــــــــم : �سركة جنمة الرباق للتجارة �ض م م 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 717  الرمز الربيدي : 117 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/09 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74868 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

جتارة املالب�ض الريا�سية اجلاهزة ، جتارة النظارات .

با�ســــــــــــــم : دار م�سقط املتميزة 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 1692 الرمز الربيدي : 114

تاريخ تقدمي الطلب :  2012/06/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74929 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املركبـات الأر�سيـــة والقطــع واللواحــق اخلا�ســة بهـــا وتركيبـــات حمــاور املركبــات واأج�سـام 

وهياكل املركبـات ومما�سك الفرامل وتركيبات الفرامل وق�سبان اجلري وق�سبان ممت�سة 

وحمرك  الرتو�ض  وحمركات  الديفرين�سال  وترو�ض  الرتو�ض  تع�سيق  اأجهزة   ، لل�سدمات 

الأعمدة واملحركات واملوتورات واملراوح وحمددات تغري الرتو�ض واآليات نقل احلركة واأعمدة 

وا�سطوانات  العوادم  واأغطية  والعوادم  الروديرتات  واأغطية  والروديرتات  احلركة  نقل 

وموتورات هيدروليكية والقارنات والبرينغ و�سيور املراوح وهياكل املركبات املعدنية واأجهزة 

التوجيه اليدوية والآلية ومقاعد اأحزمة الأمان لالأفراد واأغطية املقاعد وال�سقوف املنزلقة 

وعمود قيادة املركبات و�سرر لعجالت املركبات وعجالت املركبات والقطع واللواحق جلميع 

الب�سائع املذكورة ، ديكورات العجالت ، موجهات ، موؤ�سرات الجتاه ، اأبواب ، فتحات تهوية ، 

اأبواق ، مرايا )مرايا املركبات( ، لوحات طينية ، رفوف ال�سقف ،   ، اأبواب  تنجيد ، مقاب�ض 

رفوف و�سع الزلجات ، و�سائل امت�سا�ض ال�سدمات ، نواب�ض ، ق�سبان توازن ، اأدوات بدء 

الت�سغيل للموتورات ، مقود ، تو�سيالت للمقود ، نظام تعليق ، اأجهزة تعليق للمركبات ، 

ق�سبــان ملتويــة ، ق�سبان جر ، نوافذ ، اآليات تعريج للنوافذ ، ما�سحات الزجاج فـي املركبات ، 

 ، للمركبات  الفرامل وبطانات مكابح  ، م�ساند  للعجالت  توازن  اأوزان   ، للذراعني  م�ساند 

�سيارات الأجرة ، اأغطية خلزانات الوقود فـي املركبات ، مفاتيح حتكم ميكانيكية ، حوامل 

خمرمة  �سواتر   ، وقاية  اأغطية   ، املحركات  �سجيج  من  واقية  دروع   ، خزانات   ، حمركات 

�سرقة  مبنع  اخلا�سة  الأجهزة   ، للمركبات  جانبية  تنانري   ، ال�سوائل  خزانات   ، للم�سعاع 

املركبات ، �ستائر لل�سم�ض فـي نوافذ ال�سيارات ، م�ساند احلقائب للمركبات ، �سباك للحقائب ، 

�سال�سل الثلج لإطارات ال�سيارات ، فوا�سل حاجزة للحيوانات الأليفة ، فوا�سل حجرية ، 

مقاعد اأمان لالأطفال ، للمركبات ، و�سائد �سالمة ، �سواتر م�سادة لل�سم�ض ، معدات رفع 

اأجهزة الهاتف املحمول ، دراجات ، قوارب ، �سيارات معدة لل�سري على الثلج ، واجليت �سكاي ، 

هيلوكوبرت ، طائرات .

با�ســــــــــــــم : ا�ستون مارتن لغوندا ليمتد 

اجلن�سيـــــة : اململكة املتحدة 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : بانبوري رود ، غايدون ، ووريك �سي فـي 35 ، دي بي ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 74931 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــم : �سركة مطاعم طيور اجلنة العاملية )مقدادو(�ض م م 

اجلن�سيـــــة : لبناين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : بريوت - �سارع ال�ستقالل - العقار رقم 2162 امل�سيطبة - ط11

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/19  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75143 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات اإدارة الأعمال والعمال وخدمات املحا�سبة وتقارير التكلفة وخدمات اإدارة املخزون 

وخدمات ال�سراء وخدمات الت�سويق ، خدمات البحوث ال�سوقية وخدمات وكالت الإ�سترياد 

ملالكي  الدعم  وخدمات  والوقود  واملوردين  الب�سائع  وتدبري  ترتيب  وخدمات  والت�سدير 

الزوارق ومل�ستاأجري ومالكي مركبات ال�سحن وخدمات الرتتيب والتزويد البحري والقطع 

ال�سناعية والآلت ملالكي الزوارق وم�ستاأجري ومالكي مركبات ال�سحن وخدمات وكالت 

الأيدي  وخدمات  ال�سحن  مركبات  ومل�ستاأجري  الزوارق  ملالكي  واملوظفني  العمال  توفري 

العاملة .

با�ســــــــــــــم : اي ا�ض ا�ض جروب هولينغز ليمتد  

اجلن�سيـــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : يونيت�ض6/7 ليك �سايد فيلـج ، فليمنـغ رود ، ت�سافــورد هاندريـــد ، اي�سيكـــ�ض ، 

                      ار ام 166 واي - فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75144 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

التاأمينية  الإ�ست�سارات  وخدمات  التاأمني  وكالت  وخدمات  والو�ساطة  التاأمني  خدمات 

وخدمات التزويد باملعلومات الإئتمانية وخدمات الإكتتاب وخدمات اإعادة التاأمني وخدمات 

مركبات  تخلي�ض  وخدمات  اجلمارك  وكالء  وخدمات  اخل�سارة  وعوامل  اخل�سائر  تعديل 

ال�سحن فـي اجلمارك  .

با�ســــــــــــــم : اي ا�ض ا�ض جروب هولينغز ليمتد  

اجلن�سيـــــة : فرن�سي 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : يونيت�ض6/7 ليك �سايد فيلـج ، فليمنـغ رود ، ت�سافــورد هاندريـــد ، اي�سيكـــ�ض ، 

                      ار ام 166 واي - فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75146 

فـي الفئة 01 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

والزراعة  الفوتوغرافـي  والت�سوير  والعلوم  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيماوية  املواد 

والب�ستنة والتحريج والراتنجات واملواد اخلامة ومواد الفلرتة ومواد اطفاء احلريق ومواد 

ومواد  الدباغة  ومواد  طازجة  الأطعمة  بحفظ  اخلا�سة  الكيماوية  واملواد  املعادن  تقوية 

الل�سق املعدة لالإ�ستخدام ال�سناعي .

با�ســــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي

اجلن�سيـــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ازبريمونت�سرت1.7000 ت�سيور ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112

- 74 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75147 

فـي الفئة 02 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

الدهانات والورني�ض والليكرز،واملواد احلافظة من ال�سداأ واخل�سب من التلف واملواد امللونة 

مثبتات الألوان الراتنجات الطبيعية اخلام واملعادن على �سكل رقائق وم�ساحيق لإ�ستعمال 

الدهانني واملزخرفني والطباعني والفنانني .

با�ســــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي

اجلن�سيـــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ازبريمونت�سرت1.7000 ت�سيور ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75148 

فـي الفئة 04 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

الغبار  باإمت�سا�ض  اخلا�سة  وامل�ستح�سرات  التزليق  ومواد  ال�سناعية  وال�سحوم  الزيوت 

وقود  ذلك  فـي  مبا  والوقود  بالغبار  املتعلقة  والإلتحام  ومتا�سك  ترطيب  وم�ستح�سرات 

املركبات ومواد الإ�ساءة وال�سموع والفتائل املتعلقة بالإ�ساءة .

با�ســــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي

اجلن�سيـــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ازبريمونت�سرت1.7000 ت�سيور ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75149 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

م�ستح�سرات التبي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي غ�سيل وكي املالب�ض وم�ستح�سرات 

لالإ�ستعمال  معدة  املواد  هذه  وجميع  وال�ساأبون  والك�ســـط  والفــــرك  وال�سقــــل  التنظيــف 

ال�سناعي فقط  .

با�ســــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي

اجلن�سيـــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ازبريمونت�سرت1.7000 ت�سيور ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75150 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :  

واملواد  املعدنية  املتنقلة  والأبنية  املعدنية  البناء  ومواد  وخالئطها  النفي�سة  غري  املعادن 

املعدنيـــــة امل�ستخدمــــــة فـي بنــــاء الأ�ســــالك احلديديـــة والكوابـــل والأ�ســـالك املعدنيــة غري 

والأنابيب  ال�سغرية  املعدنية  واخلردوات  واللواحق  والأدوات  التثبيت  ومواد  الكهربائية 

املعدنية واخلزائن واملواد املعدنية التي لترد فـي فئة اأخرى وخامات املعادن .

با�ســــــــــــــم : ورث انرتنا�سيونال اأ جي

اجلن�سيـــــة : �سوي�سري 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : ازبريمونت�سرت1.7000 ت�سيور ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/06/30  

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب :112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75169 

فـي الفئة 31 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد غذائية للحيوانات  .

با�ســــــــــــــم : �سركة املطاحن العمانية �ض م ع ع 

اجلن�سيـــــة : عماين 

املهنـــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنــــــــوان : �ض.ب : 566 الرمز الربيدي : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/01 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 75181 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

م�سكنات ، وم�ستح�سرات خاف�سة للحرارة ، وم�سكنات المل . 

با�ســــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�سيـــــة : الوليات املتحدة 

املهنـــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنــــــــوان : ون جون�ســـــون انــــد جون�ســـــون بـــــالزا ، نيوبــرون�سويـــــك ، نيوجري�سـي 08933 

                      الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/30 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75289 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مكاتب اال�سترياد والت�سدير وكاالت االعمال التجارية .

با�ســـــــــــــــم : البيت الكبري الدولية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :292 ر.ب :111 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/08 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75341 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

والبي�ش  والكمبوت  واملربى  واجللي  واملطهيه  واملجففه  املحفوظة  واخل�سروات  الفواكه 

واحلليب ومنتجات احلليب ومنتجات االلبان واالجبان والزيوت والدهون املعدة لالكل .

با�ســـــــــــــــم : �سركة �سناعات االغذية املتحدة 

اجلن�سيــــــة : �سعودي  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الدمام , املدينة ال�سناعية الثانية, ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75342 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات املطاعم والبارات .

با�ســـــــــــــــم : روزا ميك�سيكانو براند�ش,انك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : 846 �سفينث اأفينيو 10019, نيويورك , الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75344 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتميع  االأعمال  اإدارة  االعالنات  الكمبيوتر  �سبكة  على  االنرتنت  �سبكة  على  االإعالن 

ا�ستف�سارات عن  اإدارة �سناعية  املعار�ش م�ساعد  املنتجات  الكمبيوتر عر�ش  فـي  املعلومات 

اأعمال اإعالن التلفزيوين .

با�ســـــــــــــــم : طلبات للتجارة العامة واملقاوالت 

اجلن�سيــــــة : كويتي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 15600 الدية 35456 الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/14 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75420 

فـي الفئة 29 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اللحوم واالأ�سماك والطيور الداجنة وحلوم ال�سيد, م�ستخرجات اللحوم , البي�ش واحلليب 

ومنتجات االألبان االأخرى, الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل .

با�ســـــــــــــــم : �سركة دواجن ظفار �ش م ع ع 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : التجارة 

العنـــــــــوان : ظفار ري�سوت , �ساللة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/17 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75434 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادلة اخلا�سة باالأطفال والر�سع  اأغذية االأطفال واالأكالت  اأغذية احلمية ومكمالتها 

وحليب االأطفال وم�سحوق حليب االطفال .

با�ســـــــــــــــم : �سركة نورالك 

اجلن�سيــــــة : �سعودي  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 8524 , الريا�ش 11492 ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75435 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املعادله اخلا�سة باالأطفال والر�سع  اأغذية االأطفال واالأكالت  اأغذية احلمية ومكمالتها 

وحليب االأطفال وم�سحوق حليب االأطفال .

با�ســـــــــــــــم : �سركة نورالك 

اجلن�سيــــــة : �سعودي  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش . ب : 8524 , الريا�ش 11492 ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/18 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75442 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة احلا�سبات االإلكرتونية والربامج غري املعدة كطلب العميل بيع القرطا�ش واالدوات 

املكتبية .

 

با�ســـــــــــــــم : م�ساريع اأبو قب�ش الوطنية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 612 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75531 

فـي الفئة 33 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية )ما عدا البرية( .

با�ســـــــــــــــم : دياجيو براندز ب.فـي. 

اجلن�سيــــــة : هولندي 

املهنــــــــــــــة : �سناعة وجتارة 

العنـــــــــوان : مولينويرف10-12 , 1014 ب جي ام�سرتدام , هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/07/28 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75617 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املياه  �سبكات وحمطات  اإن�ساء  الطرق مقاوالت  اإن�ساء  والت�سييد مقاوالت  البناء  مقاوالت 

والكهرباء والتلفون .

با�ســـــــــــــــم : �سركة االإ�سطول الدولية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :1606 ر.ب 133 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/04 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75623 

فـي الفئة 12 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

املركبات الربية والقطع اخلا�سة بها .

با�ســـــــــــــــم : جرنال موتورز ال ال �سي 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة  

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 300 رينا�سين�ش �سنرت اوف ديرتويت , والية مت�سيغني3000-48265, الواليات 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/04 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75627 

فـي الفئة 06 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مفاتيح كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : جتارة اأبو زكي 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :2706 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/05 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75686 

فـي الفئة 36 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

خدمات و�ساطة الطائرات امل�ستاأجرة بني م�سغل الطائرات والزبائن امل�سافرين .

با�ســـــــــــــــم : �سركة جيت اك�ش  �ش.م.ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 54698 دبي , االإمارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75687 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املاء  خدمات   , االأر�ش  فـي  الطائرة  وتدبري  نقل   , للطائرات  اللوج�ستي  الدعم  خدمات 

والتواليت , وخدمات دفع و�سحب الطائرات , وحدة الطاقة االأر�سية)جي بي يو( , ووحدة 

بدء الهواء) اإيه اأ�ش يو( , خدمات تنظيف الطائرة من اخلارج والداخل , خدمات تزويد 

وتفريغ الطائرة من الوقود , خدمات تذويب الثلج من الطائرة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة جيت اك�ش �ش.م.ح 

اجلن�سيــــــة : اإماراتي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 54698 دبي , االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75688 

فـي الفئة 34 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

لي�ست  التبغ  بدائل   , التبغ  منتجات  ال�سيجار  ال�سجائر  م�سنع,  اأو غري  امل�سنع  اإما  التبغ 

لالأغرا�ش الدوائية اأو العالجية , الكربيت واأدوات املدخنني .

با�ســـــــــــــــم :�سو�سيتي نا�سيونال دي�سك�سبولتي�سن اند�سرتال دي�ش تابا�سي�ش ايتي الوميت�ش 

ا�ش ايه ا�ش  

اجلن�سيــــــة : فرن�سي

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان :143 بوليفارد رومني روالند �سيديك�ش 14 باري�ش 75685 فرن�سا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/06 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75724 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تاأجري حفارات-�سيول- جي بي �سي- قرين .

با�ســـــــــــــــم : اإعمار كوثر �ش.م.م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : التجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب174 :ر.ب :619 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/08 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75734 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

)مكاتب تاأجري ل�سيارات بدون �سائق( , تاأجري ال�سيارات . 

با�ســـــــــــــــم : فهد اخلاجة للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :413 ر.ب : 322 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75736 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مكاتب ووكاالت ال�سفر وال�سياحة .

با�ســـــــــــــــم : فهد اخلاجة للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :413 ر.ب : 322 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  75820 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيم الرحالت ال�سياحيه .

با�ســـــــــــــــم : نقطة االلتقاء لل�سياحة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :115 ر.ب :100 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/08/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76044 

فـي الفئة 41 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تنظيم احلفالت .

با�ســـــــــــــــم : بنديرة للحفالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :3619 ر.ب:112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76049 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

�سواحن الكابالت , AC/DC  حموالت الطاقة وال�سواحن . 

با�ســـــــــــــــم : ايفريدي باتري كومباين انك 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : 533 ماريفيل يونيفري�سيتي درايف , ا�ش تي. لوي�ش ام اأو 63141, الواليات 

املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/02 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76056 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ما عدا قطع غيار املركبات بيع قطع غيار معدات حقول النفط .

با�ســـــــــــــــم : الغرب االأو�سط خلدمات النفط �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 550 ر.ب 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/9/4 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76057 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ما عدا قطع غيار املركبات بيع قطع غيار معدات حقول النفط .

با�ســـــــــــــــم : الغرب االأو�سط خلدمات النفط �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :550 ر.ب 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/9/4 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76058 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ما عدا قطع غيار املركبات بيع قطع غيار معدات حقول النفط .

با�ســـــــــــــــم : الغرب االأو�سط خلدمات النفط �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :550 ر.ب : 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/9/4 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76061 

فـي الفئة 03 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

�سابون التجميل كرميات التجميل بودي لو�سن كرمي مزيل رائحة العرق منتجات العناية 

بال�سعر .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اأغادير املغربية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : . جتارة

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2564 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/04 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76089 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

خدمات الدعاية املتعلقة بالبرية .

 

با�ســـــــــــــــم : �سريفي�سريا موديلو اأ�ش دي �سي فـي 

اجلن�سيــــــة : مك�سيكي 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : الغو األبريتو رقم 156 كول اأناهواك 11320 مك�سيكو دي اأف , املك�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/05 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76115 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ت�ساميم .

با�ســـــــــــــــم : دار ال�سراة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 9244 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/10 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76116 

فـي الفئة 42 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ت�ساميم .

با�ســـــــــــــــم : دار ال�سراة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : خدمات 

العنـــــــــوان : �ش.ب :9244 ر.ب : 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/10 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76338 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع وتاأجري م�ستلزمات االفراح .

 

با�ســـــــــــــــم : اللقاء املميز للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 520 ر.ب 100 / مدينة ال�سلطان قابو�ش 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/09/18 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76731 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

درا�سة ال�سوق , درا�سة اجلدوى , تدقيق ح�سابات وال�سرائب .

با�ســـــــــــــــم : اخلالدية لال�ست�سارات املالية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 785 ر.ب 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/09 

- 92 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76754 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تاأجري اآالت ومعدات االإن�ساء والهند�سة املدنية .

با�ســـــــــــــــم : الغرب االأو�سط خلدمات النفط �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 550 ر.ب 132 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76814 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

تركيب واإ�سالح نظم التدفئه وتكييف الهواء .

با�ســـــــــــــــم : االأ�سيل العاملية لتجارة املعدات �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش. ب : 2306 ر.ب 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/16 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76913 

فـي الفئة 05 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

القلب  اأمرا�ش   , وااللتهابات  الذاتيه  املناعة  اأمرا�ش   , الفريو�ش  لعالج  ب�سرية  اأدوية 

 , اجللديه  اال�سطرابات   , االأمل   , املركزي  الع�سبي  اجلهاز  اأمرا�ش   , الدمويه  واالأوعية 

اأمرا�ش املعدة واالأمعاء , مواد حمافظة على الدم , االأمرا�ش املتعلقة بالعدوى , االأمرا�ش 

التوتر   , التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�ش   , العيون  اأمرا�ش   , ال�سرطانيه  االأمرا�ش   , االأي�سيه 

الع�سلي وا�سرابات جتاعيد و�سل�ش الع�سالت وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة كمرقئات . 

با�ســـــــــــــــم : جون�سون اند جون�سون 

اجلن�سيــــــة : الواليات املتحدة 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

 ,08933 , نيوجري�سي  نيو برون�سويك  اند جون�سون بالزا,  العنـــــــــوان : واحد جون�سون 

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/21 

ا�سم الوكيل : اأبو غزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــوان :�ش.ب : 2366 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  76926 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد )اإن�ساءات عامة ال�سكنية والغري ال�سكنية( .

با�ســـــــــــــــم : طالئع احلرية احلديثة للخدمات �ش.م.م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :1361 ر.ب 130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/10/22 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77035 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مقاوالت البناء والت�سييد , تنظيف املباين , تاأجري معدات البناء اأو هدم التي ي�سغلها عامل .

با�ســـــــــــــــم : �سعود بن �سيف الدولية 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : جتارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 280 ر.ب : 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/04 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77143 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

جتارة االأدوات الكهربائية حمالت البقالة جتارة بيع معدات مكافحة التلوث .

 

با�ســـــــــــــــم : الغزال للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 1735 ر.ب 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77144 

فـي الفئة 39 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

النقل الربي بال�ساحنات وال�سوائل واملعدات نقل مواد خطرة .

با�ســـــــــــــــم : الغزال للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 1735 ر.ب 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77145

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

وخطوط  ال�سخ  و�سيانة حمطات  ت�سغيل   , املباين  تنظيف   , والت�سييد  البناء  مقاوالت 

االأنابيب و�سيانة اأنابيب النفط والغاز , اإ�سالح و�سيانة ال�سفن .

 

با�ســـــــــــــــم : الغزال للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 1735 ر.ب 114 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77147 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

املقاوالت مواد البناء تركيب العوازل احلرارية للمائية.

 

با�ســـــــــــــــم : نادان للتجارة �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 1283 ر.ب 114 جربوه 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/05 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77200 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع وتركيب معدات واأدوات حمالت التجميل .

با�ســـــــــــــــم : اجنل للتجارة 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 99 ر.ب 311 �سحار 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/07

- 97 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77256 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

بيع  زراعية  ومعدات  مواد  بيع   - ولوازمها  كهرباء  ومولدات  وم�سخات  زراعية  اآالت  بيع 

الفواكه الطازجة والتمور - بيع مواد البناء - الت�سدير واال�سترياد .

با�ســـــــــــــــم : �سركة مثلث التوريدات �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 70 ر.ب 812 بخاء 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/10 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77352 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد واأدوات ومتديدات كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : التقنية اخلليجية الدولية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 2348 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77353 

فـي الفئة 09 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مواد واأدوات ومتديدات كهربائية .

با�ســـــــــــــــم : التقنية اخلليجية الدولية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :  2348 ر.ب : 211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/18 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77530 

فـي الفئة 43 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

اإدارة الفنادق ال�سقق الفندقية ال�سقق املفرو�سة .

 

با�ســـــــــــــــم : اختيار للتجارة واملقاوالت �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب 2994: ر.ب 112 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/11/26 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77698 

فـي الفئة 35 من اأجل الب�سائع/اخلدمات : 

مواد غذائية .

با�ســـــــــــــــم : الرمز االأبي�ش العاملية �ش م م 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :2058 ر.ب :211 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  77781 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

مقاوالت البناء والت�سييد .

با�ســـــــــــــــم : عبداهلل واأحمد اأبناء علي بن غريب للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 466 ر.ب 324 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78097 

فـي الفئة 21 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

الكبرية  االكيا�ش  البال�ستيكية  االغطية  البال�ستيكية  ال�سحون  البال�ستيكية  االكواب 

االكيا�ش ال�سغرية املن�سوجه االكيا�ش ال�سفافة .

با�ســـــــــــــــم : �سركة اخلليج لل�سناعات البال�ستيكية 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 55 الر�سيل ر . ب : 124 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/12/26 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78229 

فـي الفئة 40 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

تف�سيل العبايات . 

با�ســـــــــــــــم : دار هاجر للعبايات 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب : 515 ر.ب 133 اخلوير 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/02 

- 101 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  78438 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

ا�سالح االجهزة االلكرتونية تنظيف وترميم املباين تركيب اعمال املنزل .

با�ســـــــــــــــم : املثلث للم�ساريع 

اجلن�سيــــــة : عماين 

املهنــــــــــــــة : ال�سناعة والتجارة 

العنـــــــــوان : �ش.ب :431 ر.ب :116 

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/01/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم :  73644 

فـي الفئة 37 من اأجل الب�سائع/اخلدمات :

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح امتالك وت�سغيل اأجهزة 

ومعدات اآبار النفط  .

با�ســـــــــــــــم : اأبراج خلدمات الطاقة �ش م م 

اجلن�سيــــــة :عماين 

املهنــــــــــــــة :خدمات 

العنـــــــــوان :�ش.ب :1156 ر.ب :130 

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/04/02
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�إعـــــــــالن

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

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

م
رقم 

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

1991/12/14التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة ال�صريف والدبو�س التجارية16389

1991/1/27التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة ال�صريف والدبو�س التجارية26512

36688
هو هني باك فاه يو مانوفاكتوري 

ليمتد
1992/3/16التجارة وال�صناعة

1992/4/27التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة46841

1992/4/27التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة56842

1992/5/31التجارة وال�صناعةهايونداي موتور كومباين67101

1992/5/31التجارة وال�صناعةهايونداي موتور كومباين77102

87319
�صاينا اك�صترينال تريد ديفيلومبانت 

كاون�صيل
1992/8/18التجارة وال�صناعة

1992/8/25التجارة وال�صناعةبلو بوك�س توى فاكتورى ليمتد 97336

1992/12/13التجارة وال�صناعةيورك انرتنا�صيونال كوربوري�صن107761

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي117985

1993/1/26التجارة وال�صناعةدوك�س ا�س .اآ127989

1993/2/3التجارة وال�صناعةدنهل تباكو اوف لندن ليمتد138043

1993/2/7التجارة وال�صناعة�صيلكا ا�س .بيه. ايه.148048

1993/2/7التجارة وال�صناعة�صيلكا ا�س .بيه. ايه.158049

1993/2/7التجارة وال�صناعة�صيلكا ا�س .بيه. ايه.168050

1993/2/7التجارة وال�صناعة�صيلكا ا�س .بيه. ايه.178051
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م
رقم 

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

1993/2/17التجارة وال�صناعةمذرهود ماترينيتي �صوب�س , انك 188087

1993/3/9التجارة وال�صناعةلوتو �صبورت ايتاليا ا�س بي اأ198170

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده208172

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده218173

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده228175

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده238176

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده248177

1993/1/26التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأولده258178

1993/3/9التجارة وال�صناعة�صركة حائل للتنمية الزراعية268191

1993/3/10التجارة وال�صناعةميجي �صاجنيو كومبني278197

1993/3/10التجارة وال�صناعةميجي �صاجنيو كومبني288198

1993/3/13التجارة وال�صناعةوايز فوودز انفي�صتمينت�س انك298257

1993/3/28التجارة وال�صناعة�صركة م�صافـي للمياه املعدنية308300

1993/3/28التجارة وال�صناعة�صركة م�صافـي للمياه املعدنية318301

1993/3/28التجارة وال�صناعة�صركة م�صافـي للمياه املعدنية328302

1993/3/28التجارة وال�صناعة�صركة م�صافـي للمياه املعدنية338303

348352

�صركة خالد يو�صف احلاج 

و�صركاه)�صركة ال�صناعات الغذائية 

املتحدة(

1993/4/5التجارة وال�صناعة

1993/4/11التجارة وال�صناعةبيل�صبوري يوكيه ليمتد358372

1993/4/21التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي368413
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م
رقم 

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

378452
هوجو بو�س تريد مارك ماجنمينت 

جي ام ب ات�س اند كو .كيه جي
1993/5/5التجارة وال�صناعة

1993/5/19التجارة وال�صناعةطالل اأبو غزالة و�صركاه388506

1993/7/21التجارة وال�صناعةاأحمد حممد �صالح باع�صن و�صركاه398710

1993/8/11التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه408738

1993/8/11التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه418739

1993/8/11التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه428740

1993/8/11التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه438741

1993/8/11التجارة وال�صناعة�صلفاتور فريراجامو ا�س. بي. ايه448742

459163
بريت�س امريكان توباكو )براند�س( 

ليمتد
1993/11/21التجارة وال�صناعة

1993/11/21التجارة وال�صناعةارداث توباكو كومبني ليمتد469164

1993/11/21التجارة وال�صناعةارداث توباكو كومبني ليمتد479165

1994/1/16التجارة وال�صناعةاف . هوفمان - لرو�س اجي489394

4917142
جوديفا بيلجوم بي. فـي .بي. ايه/ 

ا�س.بي ار.ال
1998/1/13التجارة وال�صناعة

1998/7/22التجارة وال�صناعةبي تي . بورينو�صا اكابري�صادا5018307

5124449
لدورادو �صتون اوبريلي�صينز ال ال    

�سي
2000/12/20التجارة وال�صناعة

2002/3/19التجارة وال�صناعةكاريفور, ا�س.ايه 5227516

2002/3/19التجارة وال�صناعةكاريفور, ا�س.ايه 5327517

2002/3/19التجارة وال�صناعةكاريفور, ا�س.ايه 5427518
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م
رقم 

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

2002/3/19التجارة وال�صناعةكاريفور, ا�س.ايه 5527519

2002/3/19التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن5627532

2002/3/19التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن5727533

2002/3/19التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن5827534

2002/3/19التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن5927536

2002/3/19التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن6027537

2002/3/18التجارة وال�صناعةجرنال كيبل تكنولوجيز كوربوري�صن6127538

2002/3/26التجارة وال�صناعةجون�صون اند جون�صون6227596

2002/3/26التجارة وال�صناعةجون�صون اند جون�صون6327597

2002/4/28التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي6427991

2001/5/5التجارة وال�صناعةكالرن�س ا�س . ايه6528022

2002/5/5التجارة وال�صناعةذا كويزينوز ما�صتري ال ال �صي6628035

2002/5/5التجارة وال�صناعة�صريوتي 67280371881

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه6828064

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه6928066

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه7028067

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه7128069

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه7228071

2002/5/8التجارة وال�صناعةاليكافيه ا�س . بي . ايه7328072

2002/5/8التجارة وال�صناعةكريزنر انرتنا�صيونال ليمتد7428082

2002/5/8التجارة وال�صناعةكريزنر انرتنا�صيونال ليمتد7528083

- 106 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

م
رقم 

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

2002/5/8التجارة وال�صناعةكريزنر انرتنا�صيونال ليمتد7628084

2002/5/8التجارة وال�صناعةكريزنر انرتنا�صيونال ليمتد7728085

2002/6/22التجارة وال�صناعةهيم كوربوري�صن برايفيت ليمتد7828382

2002/6/30التجارة وال�صناعة�صانوفـي افينت�س7928446

2002/7/6التجارة وال�صناعةبري فاكتوري ليمتد8028473

8128528

�صو�صيتي نا�صيونال دو اك�صبلوتيون 

اندا �صرتيل دي تاباك ايت اليوميت 

)�صيتا( 

2002/7/15التجارة وال�صناعة

2002/7/15التجارة وال�صناعةجراندفي�صني8228531

2002/7/15التجارة وال�صناعةجراندفي�صني8328532

2002/7/15التجارة وال�صناعةدنهيل توباكواوف لندن ليمتد8428533

2002/7/22التجارة وال�صناعةافيكو ا�س.بي. ايه8528574

2002/7/22التجارة وال�صناعةافيكو ا�س.بي. ايه8628575

2002/7/22التجارة وال�صناعةافيكو ا�س.بي. ايه8728576

2002/8/10التجارة وال�صناعةليبهر انرتنا�صيونال اأيه جي8828734

2002/8/10التجارة وال�صناعةليبهر انرتنا�صيونال اأيه جي8928735

2002/8/10التجارة وال�صناعةليبهر انرتنا�صيونال اأيه جي9028736

2002/8/10التجارة وال�صناعةليبهر انرتنا�صيونال اأيه جي9128737

2002/8/13التجارة وال�صناعةاي اف اجنلي�س فري�صت بي فـي �س.م.م9228750

2002/10/19التجارة وال�صناعةفيدول انرتنا�صيونال ليمتد9329218

2002/10/19التجارة وال�صناعةفيدول انرتنا�صيونال ليمتد9429219
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م
رقم 

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

2002/11/4التجارة وال�صناعةديرنز كلب انرتنا�صيونال ليمتد9529337

2002/12/17التجارة وال�صناعةجورجيا با�صيفيك ا�س ايه ار ال9629585

2002/12/18التجارة وال�صناعةلونغ جون �صيلفر , انك9729597

2002/12/29التجارة وال�صناعة�صركة حلويات عمان �س.م.ع.ع9829701

2002/12/29التجارة وال�صناعة�صركة حلويات عمان �س.م.ع.ع9929704

2002/12/29التجارة وال�صناعة�صركة حلويات عمان �س.م.ع.ع10029705

2002/12/29التجارة وال�صناعة�صركة حلويات عمان �س.م.ع.ع10129706

2002/12/29التجارة وال�صناعة�صركة حلويات عمان �س.م.ع.ع10229707

2002/12/29التجارة وال�صناعةحلويات عمان �س.م.ع.ع10329708

2003/1/7التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة10429751

2003/1/7التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة10529752

2003/1/7التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة10629753

2003/1/13التجارة وال�صناعةت�صامبورد ايت �صي10729779

10829815
جورجيو اأرماين ا�س.بي , �صوي�س 

بران�س ميندري�صيو
2003/1/22التجارة وال�صناعة

10929816
جورجيو اأرماين ا�س.بي , �صوي�س 

بران�س ميندري�صيو
2003/1/22التجارة وال�صناعة

11029817
جورجيو اأرماين ا�س.بي , �صوي�س 

بران�س ميندري�صيو
2003/1/22التجارة وال�صناعة

2003/1/29التجارة وال�صناعةار�س كيميكلز , انك11129854

2003/1/29التجارة وال�صناعةمانيتووك كرين كومبانيز , انك11229858
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م
رقم 

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

11329887
�صركة الفردو�س الأزرق للتجارة 

�س.م.م 
2003/2/2التجارة وال�صناعة

2003/2/8التجارة وال�صناعةم�صنع اأبو اجلدايل للمرطبات11429944

2003/2/16التجارة وال�صناعةبازل ان .فـي11529955

11630001
بن�صون اآند هيدجيز )اوفر�صيز( 

ليمتد
2003/2/19التجارة وال�صناعة

2003/2/23التجارة وال�صناعةكو�صت �صتورز ليمتد11730024

2003/2/23التجارة وال�صناعةكو�صت �صتورز ليمتد11830025

2003/2/23التجارة وال�صناعةكو�صت �صتورز ليمتد11930026

2003/2/23التجارة وال�صناعةكو�صت �صتورز ليمتد12030027

2003/3/5التجارة وال�صناعةا�صبات�س جي ام بي ات�س12130077

2003/3/1التجارة وال�صناعةنيكاي جلف �س م ح12230052

2003/3/1التجارة وال�صناعةنيكاي جلف �س م ح12330054

12430142
لورينز �صناك - وورلد هولينغ 

جي ام بي ات�س 
2003/3/16التجارة وال�صناعة

2003/4/5التجارة وال�صناعةباير �صرينغ فارما اكاينجي�صيل�صافت12530274

2003/4/13التجارة وال�صناعةباير �صرينغ فارما اكاينجي�صيل�صافت12630342

2003/4/13التجارة وال�صناعة�صريجن اأكتنجزل �صافت12730343

2003/7/20التجارة وال�صناعة�صريينج اأكتنجيز �صافت12830388

2003/4/25التجارة وال�صناعةباير �صرينغ فارما اكاينجي�صيل�صافت12930389

2003/4/21التجارة وال�صناعةيو بي ا�س اأ جي13030394

2003/4/26التجارة وال�صناعةيو بي ا�س اأ جي13130452

2003/5/13التجارة وال�صناعةلكو�صت13230547
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م
رقم 

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

2003/5/13التجارة وال�صناعةلكو�صت13330548

2003/5/13التجارة وال�صناعةلكو�صت13430549

2003/5/13التجارة وال�صناعةلكو�صت13530550

2003/5/17التجارة وال�صناعةتيللي - �صابكو13630553

2003/5/19التجارة وال�صناعةكيتل فودز انك13730575

13830622
ات�س �صترين كومري�صيواي اند�صرتيا 

ا�س ا 
2003/5/27التجارة وال�صناعة

2003/5/28التجارة وال�صناعةيوروكوبرت ا�س ايه ا�س13930641

2003/5/31التجارة وال�صناعةبريديغا واغرو اندا�صرتيال اآي ا14030651

2003/5/31التجارة وال�صناعةبريديغا واغرو اندا�صرتيال اآي ا14130652

2003/6/4التجارة وال�صناعةدي�صاي بروذرز ليمتد14230682

2003/6/4التجارة وال�صناعةدي�صاي بروذرز ليمتد14330683

2003/6/7التجارة وال�صناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س14430695

2003/6/9التجارة وال�صناعةهاينيكني برويريجني بي . فـي14530707

2003/6/22التجارة وال�صناعةهاينيكني برويريجني بي . فـي14630795

2003/6/30التجارة وال�صناعةايفريدي )بروبريتري( ليمتد14730867

2003/6/30التجارة وال�صناعةاندربريغ ايه جي14830869

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة14931032

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة15031033

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة15131035

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة15231037

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة15331038

2003/8/2التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه املحدودة15431039

2003/9/22التجارة وال�صناعة�صركة اأبناء حممد ال�صعد العجالن15531517
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 جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركات التي يحق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/5/6 2013/4/10

)=/920 ر.ع(

ت�سعمائــة 

وع�سرون 

رياال عمانيا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمال الطرق  

وامل�صجلة لدى جملـ�س 

املناق�سات بالدرجة 

الأوىل 

م�صروع ت�صميم ور�صف 

طريق داخلي بولية 

بركاء مبحافظة جنوب 

الباطنــــة

2013/18

2013/4/3 2013/3/23

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�صة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سيدليات 

وال�سركـات  

املتخ�ص�صة فـي 

الأعمال املذكورة 

وامل�صجلة لدى جمل�س 

املناق�سات 

توريد اأدوية لوزارة 

ال�صحـــــــة

2013/19

2013/4/3 2013/3/23

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�صة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سركـات العاملية 

املتخ�ص�صة فـي 

ت�سنيع وتوريد 

الأدوية 

توريد اأدوية لوزارة 

ال�صحـــــــة 

2013/20

"دولية"

ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا  ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  قيمة  من   )%1( عن  يقل  ل  ال�صلطنة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  من  عليه  م�صدق 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .
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تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

املرافــــق لـــه فــــي مظاريــف خمتومــة بال�صمــع الأحمـــر معنونـــة با�صـــم معالــي رئي�س جمل�س 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صتني التاليتني :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي 

يحـق

لها اال�صتــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/5/6 2013/4/17

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�صة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سيدليـات 

وال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمال املذكورة 

وامل�صجلة لدى 

جملــ�س املناق�صـات

توريـد مواد جراحية  

لــوزارة ال�صحـة

2013/21

2013/5/6 2013/4/17

)=/175 ر.ع(

مائة وخم�صة 

و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سركــات العامليــة 

املتخ�ص�صـة فـي 

ت�سنيع وتوريد املواد 

اجلراحية

توريـد مواد جراحية  

لــوزارة ال�صحـة

2013/22

"دولية"

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

املرافــــق لـــه فــــي مظاريــف خمتومــة بال�صمــع الأحمـــر معنونـــة با�صـــم معالــي رئي�س جمل�س 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .
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يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات

- 114 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صتني التاليتني :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي 

يحـق

لها اال�صتــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/5/20 2013/4/24

)=/2100ر.ع(

األفــان ومائتـا 

ريــال عماين

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمـال الطـــرق 

وامل�صجلــة لـــدى 

جملـ�س املناق�صــات 

بالدرجــة املمتــازة

م�صروع ت�صميـم 

وتنفيذ و�صالت 

طرق بوليـة عبـري 

)مقنيـات - م�صكـن( 

مبحافظـــــة الظاهــرة 

2013/23

2013/5/6 2013/4/17

)=/175ر.ع(

مائـة وخم�صـة 

و�سبعون 

ريـاال عمانيــــــا

ال�سركـات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمـال املذكـورة 

وامل�صجلـــة لــدى 

جملــ�س املناق�صـات 

م�صـروع توريـد 

الزيـوت ملحطـات اإنتـاج 

الكهربـاء التابعــة 

ل�صركـة كهربــاء 

املناطــق الريفيــــة   

2013/24

ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

املرافــــق لـــه فــــي مظاريــف خمتومــة بال�صمــع الأحمـــر معنونـــة با�صـــم معالــي رئي�س جمل�س 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .
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يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

العاملية )الإنرتنـت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�صاعة احلادية 

ع�صرة �صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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البنك املركزي العماين

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقم 2000/114 ، يعلن البنك املركــزي العماين بـــاأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول فـي 

ال�سلطنـة حتـى نهايـــة �سهــــر فرباير 2013م قـد بلغـــت : 1٫201٫938٫473/555 ريـــال عمانـي

) مليارا ومائتي مليون وواحدا ، وت�سعمائة وثمانية وثالثني األفا واأربعمائة وثالثة و�سبعني 

ريال عمانيا وخم�سمائة وخم�سا وخم�سني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اتيال دوكان و�سيح ال�سرية �ش.م.م 

و�سيح  دوكان  اتيال  �سركــة  بت�سفيــة  يقــوم  اأنه  احل�سابات  لتدقيق  الأهلي  املكتب  يعلــن 

لقرار  وفقا   ،1091517 بالرقم  التجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  ال�سرية 

اأ�سحاب ح�س�ش راأ�ش املال فـي اجتماعهم املوؤرخ 2013/3/9م ، وللم�سفـي وحده حــق متثيل 

التي  امل�سفـي فـي كافة الأمور  ، وعلى اجلميع مراجعة  اأمام الغري  الت�سفية  ال�سركة فـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان التايل :

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم 506

�ش.ب :375 ر.ب : 131 

هاتف : 24795882- 24795884 فاك�ش : 24795880 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�سفــــــــــي

مكتب اأ�سامة طبارة و�سركاه للتدقيق واملحا�سبة 

اإعــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عيتاين للتجارة وال�سناعة �ش.م.م 

اأنه يقــوم بت�سفيــة �سركــة عيتاين  اأ�سامة طبارة و�سركاه للتدقيق واملحا�سبة  يعلــن مكتب 

للتجارة وال�سناعة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجــل التجاري بالرقم 1064706 ، وفقا 

الت�سفية  ال�سركة فـي  ، وللم�سفـي وحده حــق متثيل  2012/2/21م  املوؤرخ  ال�سركاء  لقرار 

اأمام الغري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة 

على العنوان التايل :

مبنى اإيد اند واي - الدور الثاين - �سقة رقم 21

�سكة رقم 1013 - �سارع الولج - منطقة القرم

�ش.ب :182 ر.ب : 102 هاتف : 24567009 فاك�ش : 24567480 

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن تاريــخ 

ن�ســر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان 

امل�سار اإليه .

امل�سفــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1006(

حممد عبا�ش ال�سيد ال�سحات

اإعــــــالن 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة املقاولت امليكانيكية والكهربائية املتحدة �ش.م.م

يعلن حممد عبا�ش ال�سيد ال�سحات ب�سفتـه امل�سفي ل�سركة املقاولت امليكانيكية والكهربائية 

املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجـل التجـــاري بالرقـــم 1241613عن انتهاء اأعمال 

املـــادة )27( من قانـــون ال�سركــــات  الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونـــي لل�سركــة وفقــا لأحكـام 

التجارية رقم 74/4 . 

امل�سفــــــــــي

علي البوعلي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركــة منــا الدوليـــة �ش.م.م

يعلــن علــي بن نا�ســر بن �سيــف البوعلــي ب�سفتـــه امل�سفــــي ل�سركـــة منا الدوليـــة �ش.م.م 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقـــــم 1549162 عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيان القانونـي لل�سركة وفقـا لأحكام املادة )27( من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي

مكتب عبداحل�سني الر�سيد لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

لل�سركــة الوطنية لإنتاج امل�سران �ش.م.م

يعلــن مكتب عبداحل�سني الر�سيد لتدقيق احل�سابات ب�سفتـــه امل�سفــــي لل�سركـــة الوطنية 

 1702068 لإنتــــاج امل�ســــران �ش.م.م وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل التجـــــاري بالرقــــــــم 

عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيـة وزوال الكيــان القانونـــي لل�سركــة وفقــــا لأحكــــام املــــادة )27( 

من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي
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